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พิธเี ปดศูนยใหญไทยธรรม สาขา จ.ระยอง
ยินดีดว้ ยกับพีน่ อ้ ง ชาวระยองทุกท่าน เพราะเมือ่ วันที่ 17 กันยายน 52 ทีผ่ า่ นมา ได้มพี ธิ ี
เปิดศูนย์จาำ หน่ายไทยธรรม สาขา จ.ระยองไปเป็นทีเ่ รียบร้อย โดยมีคณ
ุ เปิล จารุณี เดส์แน็ช
นำาทีมกรรมการบริหาร และทีมงานของบริษทั ไปร่วมแสดงความยินดี แอบเห็นเจ้าของศูนย์
ใหญ่ฯอย่างคุณทรงพล เปีย มใจสว่าง ยิม้ ไม่หบุ เลยทีเดียว ทีต่ อ่ ไปนีพ้ น่ี อ้ งชาวระยอง จะได้
มีสขุ ภาพดีกนั ถ้วนหน้า สอบถามได้ท่ี โทร 038-898-750

พิธเี ปดศูนยใหญไทยธรรม สาขาตลาดไท จ.ปทุมธานี
เมือ่ วันที่ 18 กันยายน 52 ได้มพี ธิ เี ปิดศูนย์ใหญ่ไทยธรรม สาขาตลาดไท จ.ปทุมธานี
โดยมีคณ
ุ เปิล จารุณี เดส์แน็ช นำาทีมกรรมการบริหาร และทีมงานไปร่วมแสดงความ
ยินดีกบั เจ้าของศูนย์คนใหม่ คุณสุนี นาสิม งานนีต้ อ้ งขอปรบมือให้กบั เจ้าของศูนย์คน
ใหม่ทใ่ี จดีเปิดศูนย์บริการผลิตภัณฑ์ดๆี สำาหรับผูท้ ร่ี กั และใส่ใจในสุขภาพในบริเวณใกล้
เคียง ให้สามารถมาใช้บริการได้อย่างทัว่ ถึง สอบถามได้ท่ี โทร.02-153-4795

พิธเี ปดศูนยใหญไทยธรรม สาขาจ.ภูเก็ต
ต้องขอแสดงความยินดีกบั เจ้าของศูนย์ใหญ่ไทยธรรม สาขาจ.ภูเก็ต คนใหม่
คุณวรรณรวี วิชติ ทีเ่ พิง่ มีการทำาพิธเี ปิดศูนย์ไปเมือ่ วันที่ 27 กันยายน 52 ทีผ่ า่ นมา โดยมี
คุณเปิล จารุณี เดส์แน็ช นำาทีมกรรมการบริหาร และทีมงาน พร้อมด้วยชาวภูเก็ตทีม่ าร่วม
เป็นสักขีพยานกันอย่างคับคัง่ ต้องถือได้วา่ เป็นความโชคดีของชาวภูเก็ตจริงๆทีจ่ ะได้มศี นู ย์
จำาหน่ายอาหารเสริมทีม่ คี ณ
ุ ภาพไว้บริการกันอย่างทัว่ ถึง สอบถามได้ท่ี โทร.076-524-185

พิธเี ปดศูนยใหญไทยธรรม สาขาจ.มุกดาหาร
ขอแสดงความยินดีกบั คุณสุทศั รา ดีดวงพันธ์ เจ้าของศูนย์ใหญ่ไทยธรรมคน
ใหม่ ทีเ่ พิง่ ทำาพิธเี ปิดศูนย์ใหญ่ สาขา จ.มุกดาหารไปเมือ่ วันที่ 20 กันยายน 52 โดยมี
คุณเปิล จารุณี เดส์แน็ช นำาทีมกรรมการบริหาร และทีมงานร่วมแสดงความยินดี
ซึง่ เจ้าของศูนย์ฯอย่างคุณสุทศั รา ใบหน้ายิม้ แย้มอย่างมีความสุข ทีไ่ ด้เข้ามาเป็นส่วน
หนึง่ ของครอบครัวไทยธรรม สอบถามได้ท่ี โทร.042-615-401

การแ¾ทยแบบไทย¸รรม

การแ¾ทยของอนาคµ ดูแลด้วยหัวใ¨
การรักษาในแบบการแพทย์แผนตะวันตก เป็นการ
รักษาร่างกายเป็นส่วนๆ และ เป็นการรักษาตามอาการ
ทีเ่ กิด แต่แนวคิดของแพทย์แผนตะวันออก ซึง่ ได้รบั การ
ยอมรับมากขึน้ เรือ่ ยๆ และ เป็นแนวทางการแพทย์ของ
อนาคต เป็นการรักษาแบบองค์รวม (Holistic Health Care)
ซึ่งมีองค์ประกอบถึง 5 อย่างที่สำาคัญต่อการมีชีวิตที่
ยืนยาว อย่างมีคณ
ุ ภาพชีวติ
และ สุขภาพจิตที่ดี ได้แก่
กาย ใจ อารมณ์ สังคม
และ จิตวิญญาณ ในขณะ
ที่เราพอจะเดาความหมาย
ของการดูแลกาย ใจ และ อารมณ์ได้ สังคมนัน้ หมายถึง
การไม่คบคนพาล การหลีกเลีย่ งทีอ่ โคจร และ การเลือก
ที่จะอยู่เฉพาะในหมู่กัลยาณมิตร และ ครูบาอาจารย์ท่ี
แนะแนวทางเพือ่ ยกระดับจิตวิญญาณ ซึง่ คือ ตัวรู้ ความ
หยัง่ รู้ ความตืน่ รู้ ของเราให้สงู ขึน้
ธรรมชาติของชีวติ คือ
การเปลี่ ย นแปลง และ
การปรับเปลี่ยน เราเริ่ม
จากการเป็ น เซลล์ ๆ เดี ย ว
จากการรวมเซลล์ของพ่อ
และแม่ จากนัน้ ตัวเราจะมีการแบ่งเซลล์เป็นทวีคณ
ู เกิด
อวัยวะ และ ร่างกาย ทุกขณะจะมีปฏิกริยาเคมีเกิดขึ้น
ในแต่ละเซลล์ ประมาณ 6 ล้านล้านครัง้ ต่อวินาที สิง่ ที่
เรารับเข้าสูร่ า่ งกายผ่านระบบประสาททัง้ 6 ไม่วา่ จะเป็น
ตา หู จมูก ลิน้ กาย และ ใจ คือ อาหาร น้าำ อากาศ และ
ปัจจัยทางนามธรรมอืน่ ๆ ก็เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของเซลล์
ร่างกายเรา

ร่างกายของเรามีการ
“เกิ ด ใหม่ ” ตลอดเวลา
ผิวหนังผลัดทุก 28 วัน เยือ่
บุกระเพาะทุก 5 วัน เซลล์
ตั บทุ ก 6 สัป ดาห์ เซลล์
กระดูกทุก 3 เดือน ฯลฯ แม้ว่าตาของเราจะมองเห็น
ร่างกายของเราเป็นของแข็ง แต่ในความเป็นจริงแล้ว
ร่างกายของเรา คือ กลุม่ ของพลังงานทีม่ กี ารเคลือ่ นไหว
เปลีย่ นแปลง เปลีย่ นรูปไปมาระหว่างความเป็นมวลสาร
และ ความเป็นพลังงานตลอดเวลา ทีพ่ ระพุทธเจ้าใช้คาำ
ว่า “เกิด-ดับ” นัน่
เมือ่ มนุษย์แท้จริงแล้วคือ
พลังงาน จิตของเราจะเป็นตัว
สัง่ การ และ ออกคำาสัง่ ให้เซลล์
แต่ละเซลล์ทำาตามคำาสั่งที่จิต
ได้โปรแกรมเอาไว้ ร่างกายเรา
สามารถสร้างผลทางชีวเคมีใดๆ
ขึ้นได้ ตามคำาสั่งของจิตใจ โดย
เฉพาะความตัง้ ใจทีจ่ ะบำาบัดตนเอง จิตของเรามีสว่ น
ร่วมในปฏิกริยาเคมีทกุ อย่างทีเ่ กิดขึน้ ในตัวเรา และ มี
อิทธิพลเหนือยีนส์ หรือ พันธุกรรม ปรากฏการณ์แห่ง
ความรักจากพ่อแม่ หรือ คนรัก ทีเ่ ยียวยาโรคทีบ่ าำ บัดยาก
ให้แก่คนทีร่ กั เกิดขึน้ มากมายทัว่ โลกของวงการแพทย์ มี
การบำาบัดในสหรัฐอเมริกา สำาหรับรักษาอาการซึมเศร้า
และ สมองฝ่อของคนสูงอายุ โดยการนำาสัตว์เลีย้ งมาให้
เลีย้ ง และ ลูบคลำาสัมผัส ปรากฏว่า ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่มี
สมอง และ ความทรงจำาทีด่ ขี น้ึ

เภสัชไทยธรรม
เมื่อไรที่เรา
ส า ม า ร ถ ค ว บ คุ ม
จิตใจให้อยู่ในความ
ส ง บ นิ่ ง ย อ ม รั บ
ว่ า โ ล ก นี้ คื อ ก า ร
เปลี่ยนแปลง ทุกสิ่ง
ทุกอย่างเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และ ดับไป เป็นธรรมดา และ
ดำ�เนินชีวิตให้ล่ืนไหลไปกับการเปลี่ยนแปลง เหมือน
ตัวเราเองเป็นส่วนหนึ่งของอากาศ ต้นไม้ ใบหญ้า
สายลม และ จั ก รวาล ไม่ มี เ รื่อ งใดๆควรค่ า แก่
ความเครียด ทุกอย่างในโลกแก้ไขได้หมด เพราะ
ทุ ก สรรพสิ่ ง ในโลกล้ ว นดำ � รงอยู่ ช่ั ว ขณะด้ ว ยกฎ
ธรรมชาติสากล นัน่ คือ กฎแห่งการเปลีย่ นแปลง เรา
ก็จะควบคุมจิตได้ ไม่ให้หวัน่ ไหวไปกับการเปลีย่ นแปลง
ใดๆ เพียงแต่ลน่ื ไหลไปกับมัน เมือ่ เราควบคุมจิตได้ เรา
ก็จะสามารถใช้จติ สัง่ การ เพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีด่ ี
ใดๆเกิดขึน้ กับชีวติ เรา ไม่วา่ จะเป็นสุขภาพ ความสุขสงบ
ในจิตใจ ความมีอายุยนื และ ความมัง่ คัง่ ทัง้ ทรัพย์สนิ
และ ปัญญา

ร่างกายสามารถสร้างผลทางชีวเคมีใดๆขึน้ ได้
ตามคำ�สัง่ ของจิตใจ โดยเฉพาะความตัง้ ใจทีจ่ ะบำ�บัด
ตนเอง ร่างกายสามารถเติมเต็มตัวเองโดยอัตโนมัติ
ทำ�ให้ร่างกายที่เจ็บป่วยกลับคืนสู่สภาวะสมดุลเป็น
ปกติได้เอง เราเพียงแต่เตรียมสภาพแวดล้อมที่
พร้อม และ เหมาะสมให้กบั ร่างกาย อาหารเสริมเป็น
เพียงแต่ตวั ช่วย หรือ วัตถุดบิ ในการซ่อมแซมตัวเองของ

ร่างกาย น้ำ�ที่ดี และ
อากาศทีบ่ ริสทุ ธิก์ เ็ ช่น
กั น ปั จ จั ย ที่ ดี เ หล่ า
นี้ เมื่อเข้าสู่ร่างกาย
ก็ ถู ก ค ว บ คุ ม ด้ ว ย
อำ�นาจของจิตใจ ให้
กระจายไปทุกส่วนของร่างกาย เพือ่ ให้ได้ผลลัพท์อย่าง
ทีเ่ ราต้องการ เซลล์ของเราปรารถนาทีจ่ ะใหม่อยูต่ ลอด
เวลา เซลล์จะพยายามซ่อมแซมตัวเอง ให้สมบูรณ์
เหมือนเดิมทุกครัง้ เพือ่ ให้เราไม่แก่ หรือ เป็นโรคใดๆ นี่
คือ กลไลหลักของธรรมชาติ
เมื่อ “ความรัก
และ ความปรารถนาดี”
เป็นพลังด้านบวกต่อทุก
สรรพสิ่ง เริ่มจากความ
รัก และ ความปรารถนา
ดี ต่ อ ตนเอง ไปสู่ ค วาม
รัก และ ความปรารถนา
ดีต่อผู้อน่ื ผลทีไ่ ด้รบั จาก
พลังงานด้านบวก จะก่อให้เกิดผลลัพท์ด้านบวก ไม่ว่า
จะเป็นการงาน อาชีพ ความมั่งคั่ง หรือ สุขภาพ และ
เป็นชีวติ ทีม่ คี วามมหัศจรรย์ ปล่อยวาง และ กลมกลืน
กับธรรมชาติอย่างแท้จริง

การบำาบัดด้วยนéาำ »ระ¨ุ¾ลัง
น้าํ เปนสิง่ สําคัญของชีวติ
รองลงมากจากอากาศที่ ใ ช้
หายใจ ร่ า งกายมนุ ษ ย์ มี นำ้ า
เป็ น องค์ ป ระกอบถึ ง ร้ อ ยละ
70 ร่างกายต้องหมุนเวียนน้าำ ใน
ร่างกายตลอดเวลา โดยดืม่ น้าำ
เข้าไป ประมาณ 2.5 ลิตร ต่อ
วัน จากน้าำ ดืม่ และ อาหาร และ ถ่ายออก 2.5 ลิตร ต่อ
วัน โดยเป็นปัสสาวะ อุจจาระ เหงือ่ และ ทางลมหายใจ
น้ำากลายเป็นองค์ประกอบของตัวเรา ทันทีท่ี
น้าำ ตกถึงกระเพาะอาหาร ดังนัน้ เราต้องดืม่ น้าำ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
เพราะน้าำ เข้าไปทำาหน้าทีห่ ลายอย่างในร่างกาย เช่น ช่วย
ย่อยอาหาร ละลายสารอาหาร และ ออกซิเจน เพือ่ นำา
ไปส่งเซลล์ตา่ งๆในร่างกาย ควบคุมอุณหภูมิ ทำาให้เลือด
ไหลเวียน ละลายสารพิษต่างๆ เพือ่ นำาไปขับถ่ายออกจาก
ร่างกาย น้าำ ทำาให้ขอ้ เคลือ่ นไหวสะดวก และ กันการ
กระทบกระแทกกันของอวัยวะต่างๆ ในทางตรงกันข้าม
ถ้าร่างกายขาดน้าำ เพียงหยุดดืม่ น้าำ ประมาณ 3 วัน จะตาย
ได้ และ ถ้าขาดเรือ้ รัง คือ ดืม่ น้าำ ไม่เพียงพอเป็นประจำา
ทุกวัน ก็จะทำาให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้
จำานวนน้าำ ทีค่ วรดืม่ ต่อวัน
การดื่ม น้ำา ที่ถูก ต้ อ ง จะต้ อ งดื่ม
อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน (แก้วละ
240 ซีซ)ี โดยกระจายให้เหมาะสม
ตลอดทั้งวัน น้ำาดื่มอาจต้องเพิ่ม
มากกว่า 8 – 10 แก้วต่อวัน ถ้า
ท่านอยูใ่ นทีม่ อี ากาศร้อน ทำางาน
หนัก เล่นกีฬา หรือ ออกกำาลังกาย
น้าำ ให้ผลกับการควบคุมน้าำ หนัก การดืม่ น้าำ จะลด
ความอยากอาหาร เมือ่ รับประทานอาหารลดลงมา ทำาให้

ร่างกายต้องเผาผลาญไขมันทีเ่ ก็บ
สะสมไว้แทน การขาดน้ำาเรื้อรัง
ทำาให้รา่ งกายเก็บไขมันมากขึน้ แต่
กล้ามเนือ้ จะไม่มแี รง และ ลีบเล็ก
ความสามารถในการทำางานของ
อวัยวะต่างๆลดลง สารพิษเพิ่ม
มากขึน้ ในร่างกาย และ มีการดึง
น้าำ ไว้เป็นการชดเชย ข้อต่างๆจะฝืด และ ผิวหนังจะแห้ง
ซึง่ เห็นได้ชดั ทีห่ น้า
น้าำ ดืม่ ในอุดมคติตอ้ งมีฤทธิเ์ ป็นด่าง
ตามปกติเลือดของมนุษย์ตอ้ งมีฤทธิเ์ ป็นด่าง
คือ มีคา่ pH 7.4 (ระหว่าง 7.35-7.45) คือ มีความเป็น
ด่างอ่อนๆ เพียงแค่ pH น้อยกว่า 7.3 คนไข้จะเริม่ มี
ภาวะซึง่ เรียกว่า กรดเป็นพิษในเลือด (Acidosis) และ
ถ้าต่าำ กว่า 7.0 (ซึง่ ตามหลัก pH 7.0 นี้ ถือว่าเป็นกลาง)
คนไข้จะตายได้ถา้ ไม่รบี แก้ไขทันท่วงที
ร่ า งกายมนุ ษ ย์ เ ป็ น กรดง่ า ยมาก เพราะ
อาหารส่วนใหญ่ทร่ี บั ประทาน จะก่อให้เกิดฤทธิเ์ ป็น
กรด โดยเฉพาะอาหารพวกเนือ้ สัตว์ เมือ่ มีการเผาผลาญ
อาหาร ก็จะเกิดของเสียทีม่ ฤี ทธิเ์ ป็นกรด (Acid Waste) กับ
แกซ คาร์บอนไดออกไซด์ เมือ่ ร่างกายไม่ตอ้ งการความ
เป็นกรด เลือดจึงต้องสร้างความเป็นด่างเพื่อให้สมดุล
กับกรด น้าำ ดืม่ ในอุดมคติจงึ ต้องมีฤทธิเ์ ป็นด่างอ่อนๆ
หากร่างกายหาฤทธิด์ า่ งไม่ได้จากน้าำ ดืม่ จะใช้วธิ ดี งึ แร่ธาตุ
แคลเซียม และ แมกนีเซียมออกมาจากกระดูกและกล้าม
เนือ้ เพือ่ ให้เลือดกลับเป็นด่าง มี pH 7.4 ดังเดิม ผลเสียที่
ตามมา คือ กระดูกจะสูญเสียธาตุแคลเซียม ทำาให้เกิดโรค
กระดูกพรุน ฟันโยก และ ผุงา่ ย ถ้าดึงออกจากหัวใจอย่าง
ต่อเนือ่ ง ย่อมก่อให้เกิดปัญหาโรคหัวใจ และ เสียชีวติ ได้
น้าำ ดืม่ ในอุดมคติ ควรมีคา่ pH ประมาณ 8.5

เภสัชไทยธรรม

เพราะร่างกายเราเป็นกรดได้งา่ ยมาก น้าำ ดืม่ จึงต้องมี pH
เป็นด่างให้มากกว่าเลือด เพื่อถ่วงดุลย์ให้ pH ร่างกาย
กลับมาที่ 7.4 ดังเดิม
มะเร็งไม่ชอบออกซิเจน ในปีพ.ศ. 2475 นายแพทย์
Otto Warburg ได้รบั รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ เพราะ
เป็นผู้ค้นพบว่า มะเร็งจะชอบอาศัยในที่ไม่มีออกซิเจน
ออกซิเจนนั้นไม่สามารถละลายในกรดได้ แต่จะละลาย
ได้ดีในน้ำาด่าง ทำาให้นำา้ ด่างเป็นน้ำาที่มีออกซิเจนสูง เป็น
สภาวะทีไ่ ม่เอือ้ ต่อการเติบโตของเซลล์มะเร็ง
น้าำ ด่างสามารถปองกันโรคปวดข้อ โรคเกาท์
และ โรคนิว่ ในไต น้าำ ดืม่ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็นด่าง ทำาให้ผลึก
ของกรดชนิดต่างๆไม่จับตัว เช่น กรดยูริค (Uric Acid)
สาเหตุของโรคเกาท์ กรดยูรคิ บริเวณข้อจะละลาย ไม่กอ่
ตัวเป็นผลึกทีแ่ หลมคมฝังตามท่อต่างๆอีกต่อไป ความเจ็บ
ของโรคเกาท์กจ็ ะทุเลาลง
น้าำ ทีผ่ า่ นรังสีฟาร์อนิ ฟาร์เรด
น้าำ ทีผ่ า่ นรังสีฟาร์อนิ ฟาร์เรดจะมีฤทธิเ์ ป็นด่าง มี
โครงสร้างขนาดเล็ก และ เป็นตัวต้านอนุมลู อิสระ ต่อต้าน
โรคแห่งความเสือ่ ม และ ความชราได้ น้าำ ทีม่ โี ครงสร้าง
ขนาดเล็ก จะทำาให้นำ้ามีความสามารถในการเป็นตัวทำา
ละลายทีด่ ขี น้ึ เกลือแร่ ออกซิเจน และ วิตามิน จะละลาย
ในอัตราทีเ่ พิม่ ขึน้ พาสารอาหารเข้าเซลล์ได้มากกว่าเดิม
และ น้าำ โครงสร้างเล็กจะถูกดูดซึมได้ดขี น้ึ ทำาให้รา่ งกาย
นำาไปใช้ประโยชน์ตา่ งๆได้เร็วขึน้
น้าำ ทีม่ โี ครงสร้างขนาดเล็กใช้
ล้างพิษได้
ในบางท่ า น ร่ า งกาย
สะสมของเสีย (Acidic Waste)
เอาไว้ในเซลล์อย่างเรื้อรังเป็นเวลาหลายปี เมื่อน้ำาที่มี
โครงสร้างขนาดเล็กเข้าไปในเซลล์ นำาสารพิษที่ค่ังค้าง

ออกมานอกเซลล์ได้ง่าย และ มีของเสียจำานวนมากใน
แต่ละครัง้ สมมุตวิ า่ เมือ่ พร้อมๆกันทัง้ 60 ล้านเซลล์ของ
ร่างกาย สารพิษจะออกมาในกระแสเลือดในปริมาณมาก
ทีเดียว ทำาให้เกิดอาการไม่คอ่ ยสบาย หรือ เวียนศีรษะได้
อาการจากการดีทอ็ กซ์ ดังกล่าว แสดงว่าร่างกายมีของ
เสีย และ สารพิษสะสมอยูใ่ นตัวมาก ถือเป็นตัวชีบ้ ง่ ว่า
เรามาถูกทางในการล้างพิษ การตัง้ ต้นการดืม่ น้าำ ด่าง ที่
มีโครงสร้างขนาดเล็ก อาจจะตัง้ ต้นในวันแรกๆประมาณ
1-3 แก้ว จากนัน้ ค่อยๆเพิม่ ปริมาณ จนดืม่ ได้มากกว่า 8
แก้วต่อวัน
ระยะเวลาในการมีฤทธิเ์ ป็นด่าง และ โครงสร้างเล็ก
น้าำ ด่างทีผ่ า่ นเครือ่ งทำาน้าำ ด่าง ควรเก็บในภาชนะ
ปิดสนิท หากใส่ในภาชนะฝาเปิด ควรดืม่ ให้หมดภายใน 8
ชัว่ โมง หลังจากการทำา หากเก็บในภาชนะฝาปิด และ อยู่
ในตูเ้ ย็น สามารถคงคุณสมบัตขิ องความเป็นด่างได้ถงึ 1
เดือน

ระบบการไหลเวียนเลือดของหลอดเลือดฝอย

ระบบทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ในร่างกาย

ระบบไหลเวียนเลือด ประกอบไปด้วยหัวใจ หรือ
เครือ่ งสูบฉีดเลือด หลอดเลือดแดง หลอดเลือดดำ� และ
หลอดเลือดฝอย รวมทัง้ ระบบน้�ำ เหลืองซึง่ ประกอบด้วยท่อ
น้ำ�เหลืองและต่อมน้ำ�เหลืองสิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลัง
จะมีไขกระดูกทีท่ �ำ หน้าทีใ่ นการสร้างเลือดและน้�ำ เหลือง
หัวใจมีหน้าที่ในการ
สูบฉีดเลือด และส่งเลือด
ไปเลี้ ย งส่ ว นต่ า ง ๆ ของ
ร่ า งกายผ่ า นหลอดเลื อ ด
ซึง่ จะมีแขนงแยกออกไปจนถึงหลอดเลือดฝอยเล็กๆ ซึง่
มีผนังบางที่สุดประมาณ 0.5 ไมครอน มีหน้าที่นำ�สาร
อาหาร และ ออกซิเจน ไปเลีย้ งเนือ้ เยือ่ จากนัน้ จะรับเอา
คาร์บอนไดออกไซด์ และ ของเสียออกจากเนือ้ เยือ่ กลับ
สูร่ ะบบไหลเวียนเลือดไปขับทิง้ ทีต่ บั ไต และ เหงือ่ ส่วน
เลือดทีม่ คี าร์บอนไดออกไซด์สงู จะกลับเข้าสูห่ วั ใจ แล้วไป
ฟอกทีป่ อดต่อไป
ระบบไหลเวียนเลือด
เป็ น การทำ � งานที่ ซั บ ซ้ อ น
และเกี่ ย วพั น กั น ระหว่ า ง
เส้นเลือดแดง เส้นเลือดดำ�
และต่อมน้�ำ เหลือง ในระบบ
ไหลเวียนเลือด บริเวณหลอดเลือดฝอย เป็นบริเวณ
เดียวที่มีการแลกเปลี่ยนน้ำ� ออกซิเจน และ สาร
อาหาร รวมทั้งรับของเสียจากทุกเนื้อเยื่อไปกำ�จัด
ออก การไหลเวียนเลือด ในบริเวณหลอดเลือดฝอย
เล็กๆนี้ จึงมีความสำ�คัญต่อสุขภาพ และ ชีวิตเป็น
อย่างมาก
ระบบไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดฝอยนี้ มี
ปริมาณเลือดประมาณ 5% ของเลือดในระบบไหลเวียน

โลหิต ถ้าเอาหลอดเลือดฝอยในร่างกายมาต่อกัน จะได้
ความยาวถึง 30,000 กิโลเมตร เปรียบหลอดเลือดใหญ่
เหมือนแม่น�ำ้ หลอดเลือดฝอยเหล่านี้ คือ แขนงลำ�คลอง
เล็กๆซึง่ ไปยังบ้านทุกหลังนัน่ เอง
การแพทย์แผนจีน
ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การ
ไหลเวียนเลือด ในหลอด
เลือดฝอยเหล่านีม้ าก และ
พยายามหาทุกวิถีทาง ที่จะ
กระตุน้ การไหลเวียนนี้ ไม่วา่ จะเป็นการใช้ยาสมุนไพร รวม
ทัง้ การใช้พลังงานบางช่วงคลืน่ เพือ่ กระตุน้ การไหลเวียน
ของระบบหลอดเลือดฝอย และ น้�ำ เหลือง
ในปี 1992 บริษทั Vitop
Bioenergy ประเทศจี น
ได้ ป ระดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น วั ส ดุ อั จ ฉริ ย ะ จากแร่ ธ าตุ ใ น
ธรรมชาติ 42 ชนิด ทีส่ ามารถดูดกลืนพลังงานจาก
สิ่งแวดล้อม และ ร่างกายมนุษย์ แล้วปล่อยรังสี
อินฟราเรดระยะไกลหรือ ฟราอินฟราเรด (Far Infrared) มีความยาวคลืน่ 4-14 ไมครอน เป็นช่วงคลืน่
แห่งชีวติ การรักษา และ ผ่อนคลาย ซึง่ ภายหลังได้พฒ
ั นา
ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นเส้นใย
เพือ่ สุขภาพเครือ่ งทำ�น้�ำ ด่าง
ซึ่งมีวัสดุอัฉจริยะนี้อยู่ท่ี
ตัวกรอง และชุดเครือ่ งนอน
เพื่ อ สุ ข ภาพ และ ตั้ ง ชื่ อ
R
เส้นใยอัจฉริยะนีว้ า่ MBF
(Micro Bioenergy Fiber)

ผลวิจัยเรื่องการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตของเส้นใย
R
MBF ได้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารการประชุมสมาคมไหล
เวียนโลหิตแห่งเอเชีย ในปี 1995 ( 2nd Asian Congress
for Microcirculation (ACM’95)
การใช้รงั สีฟราอินฟราเรด
กระตุ้นการไหลเวียนใน
หลอดเลือดฝอย
R
เส้นใย MBF (Micro Bioenergy Fiber) จะดูดกลืน
พลังงานจากสิ่งแวดล้อม และ ร่างกายของเรา แล้ว
ปล่อยพลังงานออกมาในช่วงคลื่น 4-14 นาโนเมตร
ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งคลื่ น ของรั ง สี
ฟราอินฟราเรด รังสีท่ีถูก
ส่ ง ออกมาจากเส้ น ใยนี้
จะลงลึ ก ใต้ ผิ ว หนั ง ได้ ถึ ง
หนึ่งนิ้วครึ่ง พลังงานจาก
ฟราอินฟราเรด จะทำาให้
รังสีฟรา-อินฟราเรด

โมเลกุลของเหลวเกิดการสั่นสะเทือน แรงเสียดทาน
ระหว่างการเคลือ่ นไหวก่อให้เกิดความร้อน ทำาให้เนือ้ เยือ่
และ โครงสร้างใต้ผวิ หนัง มีอณ
ุ หภูมสิ งู ขึน้ ทำาให้เส้นเลือด
ฝอยขยายตัว และ กระตุน้ การไหลเวียนเลือด
เมือ่ การไหลเวียนเลือดในเส้นเลือดฝอยดีขน้ึ ทำาให้
ระบบการแลกเปลีย่ นน้าำ และ สารอาหารดีขน้ึ เป็นการ
ล้างพิษ (detoxiﬁcation) และ ขับของเสียทีค่ ง่ั ค้างสะสม
ออกจากเนือ้ เยือ่ และ ข้อต่อ กระตุน้ เซลล์เนือ้ เยือ่ ช่วย
ในการผลิต และ หลั่งเอนไซม์ ทำาให้กระบวนการสร้าง
และ การย่อยสลายเป็นปกติ ช่วยคลายความเมื่อยล้า
ผ่อนคลายความเครียดของเซลล์ เนือ้ เยือ่ และ กล้ามเนือ้
และ กระตุน้ การเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย
การไหลเวียนเลือดที่ดี ยังช่วยให้วิตามิน สาร
อาหาร และ แร่ธาตุ ทีร่ า่ งกายได้รบั ในแต่ละวัน เข้าไป
ใช้ประโยชน์ในเซลล์ทกุ เซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด

ลดสÔว กระªับรูขมุ ขนด้วยไลâค»‚น
พวกเราคงเคยได้ยินผู้ใหญ่สมัยก่อน
เปรียบเทียบพวงแก้มของหญิงสาวทีม่ สี ขุ ภาพ
ดี ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ว่าแก้มแดงดุจดังผิว
ของมะเขือเทศ เคล็ดลับทีท่ าำ ให้มะเขือเทศ
มีสีแดง เป็นสารสำาคัญที่
มี ช่ื อ ว่ า ไลโคปี น ซึ่ ง เป็ น
สารตระกูลแคโรทีนอยด์ใน
พืช นอกจากมีในมะเขือเทศ
แล้ว ไลโคปีน ยังพบในพืชผัก
ทีใ่ ห้สแี ดง ชนิดอืน่ ๆได้แก่ แตงโม มะละกอ และ ผล Pink
Grape Fruit อีกด้วย

ขึน้ สูงถึง 28% หลังให้ความร้อน 2 นาที และเพิม่ เป็น 62%
หลังให้ความร้อนครึง่ ชัว่ โมง ส่วนระดับของ Lycopene นัน้
เพิม่ ขึน้ 6%, 17% และ 35% หลังให้ความร้อนเป็นเวลา 2,
15 และ 30 นาทีตามลำาดับ โดย Dr. Rui Hai Liu รายงาน
ว่าการปรุงอาหารจะทำา Lycopene ในมะเขือเทศมีการ
ดูดซึมที่ดีข้ึน และ ร่างกายสามารถนำาไปใช้ได้อย่าง
รวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของมะเขือเทศทีถ่ กู ปรุงให้
สุกแล้วคือจะสูญเสียวิตามินซีไป

นักวิทยาศาสตร์พบว่ามะเขือเทศทีผ่ า่ นการปรุงด้วย
ความร้อนแล้ว จะให้สารไลโคปีนต่อร่างกายได้มากกว่า
มะเขื อ เทศดิ บ ผลการวิ จัย ล่ า สุ ด ที่ตีพิม พ์ ใ นวารสาร
Journal of Agriculture and Food Chemistry ฉบับเมษายน
2009 รายงานว่า มะเขือเทศทีผ่ า่ นความร้อน หรือผ่าน
การปรุงสุกแล้ว จะมีปริมาณของไลโคปีน และสารต้าน
อนุมลู อิสระอืน่ ๆ ในระดับทีส่ งู กว่ามะเขือเทศสด
Dr. Rui Hai Liu แห่งมหาวิทยาลัย Cornell ได้
ทำาการศึกษาปริมาณของสารต้านอนุมูลอิสระในมะเขือ
เทศทีไ่ ด้รบั ความร้อนมากกว่า 190 F เป็นเวลา 2, 15 และ
30 นาที พบว่าระดับของสารต้านอนุมลู อิสระ ทัง้ หมดเพิม่

ไลโคปีน อาจเป็นคำาตอบทีค่ าดไม่ถงึ สำาหรับผู้
ทีต่ อ้ งการผิวเนียนละเอียด สีสวยเปล่งปลัง่ รูขมุ ขน
เล็ก และ ปราศจากสิว เนือ่ งจากสารไลโคปีนนอกจาก
ทำาให้ผวิ ของผูร้ บั ประทานมีสสี วยดุจดังผิวมะเขือเทศแล้ว
ไลโคปีนยังให้ฤทธิ์ยับยั้งการเปลี่ยนฮอร์โมนเพศชายที่
ชือ่ ว่า เทสโทสเทอโรน (Testosterone) ไปเป็นฮอร์โมน
ดีเอชที (DHT) ทีบ่ ริเวณผิวหนัง รูขมุ ขน และ รากผมได้ดว้ ย
ในร่างกายของมนุษย์เราทุกคน จะมีทง้ั ฮอร์โมนเพศ
หญิง และ ฮอร์โมนเพศชายในตัวเอง ฮอร์โมนเพศชาย
ทีช่ อ่ื ว่า เทสโทสเทอโรน ทีผ่ ลิตจากลูกอัณฑะของผูช้ าย
นัน้ ในผูห้ ญิงก็มดี ว้ ย แต่ผลิตได้จากโคเลสเตอรอลทีเ่ รา

รับประทานเข้าไปฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนนั้น ให้ผลใน
การสร้างกล้ามเนือ้ และ กระตุน้ การเผาผลาญ ในขณะ
ทีบ่ ริเวณผิวหนัง และ รูขมุ ขน ฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน
จะเปลีย่ นโครงสร้างไปเป็นฮอร์โมนดีเอชที โดย
เอนไซม์ไฟว์อลั ฟา รีดคั เทส (5-a reductase) ซึง่ มีฤทธิ์
ทำาให้ ผมร่วง หน้ามัน รูขมุ ขนขยายกว้าง และ เป็นสิว
ทำาให้ผู้หญิงที่มีฮอร์โมนเพศชายสูง จะมีผิวหยาบ
ผิวมัน รูขมุ ขนขยายใหญ่ และ เป็นสิว สำาหรับผมจะให้ผล
ผมบาง ผมมัน และ ผมร่วง
สารไลโคปีนในมะเขือเทศ มีฤทธิย์ บั ยัง้ เอนไซม์
ไฟว์อัลฟา รีดัคเทส ทำาให้เทสโทสเทอโรนไม่ถูก
เปลีย่ นเป็นดีเอชที มีผลให้ลดความมันบนใบหน้า ลด
อาการผมร่วง และ ลดสิวได้ นอกจากสารไลโคปีนใน
มะเขือเทศ ให้ผลดีตอ่ ผิวในแง่ของการรักษาหน้ามัน เป็น
สิว ผมร่วง และ กระชับรูขมุ ขนแล้ว สารไลโคปีน ยังเป็น
สารต้านอนุมลู อิสระทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ช่วยชะลอความ
ชรา และ ปองกันมะเร็งต่อมลูกหมากได้อกี ด้วย

ความรู้ ใหม่เรือ่ งการย้อนวัย
เรือ่ งของคนไม่อยากแก่

โลกแห่งการชะลอวัย แม้กระทัง่
การหมุนเข็มนาฬิกากลับ ได้ถูกเปิด
เผยความลับ และ เคล็ดลับออกมา
เรือ่ ยๆ วารสารไทยธรรมฉบับนี้ ขอนำ�ข้อมูลใหม่ๆใน
วงการวิทยาศาสตร์ชะลอวัย มาเล่าสู่กันฟังในหมู่พ่นี ้อง
ไทยธรรมผู้ไม่ยอมแก่ เป็นข้อมูลทางการแพทย์ท่ีได้รับ
การพิสจู น์แล้ว
นอนหลังเที่ยงคืน
ทำ�ให้แก่ ร่างกายของคน
เราทำ � งานตรงเวลามาก
ค่ะ ยิง่ กว่านาฬิกาซึง่ เป็นสิง่
ประดิษฐ์ของมนุษย์เสียอีก
พอสีท่ มุ่ ต่อมไพเนียลในสมองของเรา ก็จะหลัง่ ฮอร์โมน
เมลาโทนินออกมาซึง่ จะทำ�ให้เราง่วงนอน และ ฮอร์โมน
นี้ ยังให้ผลกระตุ้นการหลั่งโกรท ฮอร์โมนจากต่อมใต้
สมอง หากเราง่วงแล้วตอนสีท่ ่มุ ซึง่ เป็นวงจรธรรมชาติ
แต่เรายังฝืนไม่ยอมนอน จะมีฮอร์โมนคอร์ติซอล หลั่ง
ออกจากต่อมหมวกไต ซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งการตาค้าง
และ จะให้ผลประมาณสีช่ ว่ั โมง ทำ�ให้เราตาค้างไปจนถึง
ตีสอง คืนใดทีเ่ รานอนเลยช่วงเวลา 4 ทุม่ ถึงเทีย่ งคืน
คืนนัน้ โกรท ฮอร์โมน ก็จะไม่หลัง่ แล้ว ไม่วา่ เราจะ
รับประทาน GT-Gold ไปกระตุน้ ก็ตาม ทำ�ให้คนื นัน้
ร่างกายเราไม่มกี ารซ่อมแซม เนือ่ งจากหากปราศจาก
การหลัง่ ของโกรท ฮอร์โมนขณะนอนหลับ ร่างกายเราจะ
ไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้เลย พอเราตืน่ มาในวันรุง่ ขึน้
เราก็จะมีแต่ความอ่อนเพลีย อาจจะแก่กว่าตอนก่อนเข้า
นอนเสียอีก เป็นคืนทีเ่ สียไปเปล่าๆโดยไม่มกี ารซ่อมแซม
ของร่างกายเลยค่ะ

น้ำ�ตาลเป็นยาพิษ
ศาสตร์การแพทย์แผนจีน
บอกว่ า “น้ำ � ตาลคื อ ยา
พิษ” ขณะที่วงการชะลอ
ความชราของโลกใช้คำ�ว่า
“ Sugar is a true poison.” การบริโภคน้�ำ ตาลทำ�ให้แก่
และอ้วน ปัจจุบนั นี้ คนสหรัฐอเมริกนั บริโภคน้�ำ ตาลถึง
ปีละ 68 กิโลกรัมต่อคน เฉลีย่ เดือนละ 5 กิโลกรัม หรือ
สัปดาห์ละหนึง่ กิโลกรัม ซึง่ มีผลทำ�ให้ชาวสหรัฐอเมริกา
มี ปั ญ ห า น้ำ � ห นั ก เ กิ น
โคเลสเตอรอลสูง เป็นเบา
หวาน และ ความดันโลหิต
สูง เป็นกลุม่ อาการ 4 อย่าง
ของโรคท็อปฮิตในขณะนี้
ทีเ่ รียกว่า “โรคเมตาโบลิค ซินโดรม เอ็กซ์” มากทีส่ ดุ ใน
โลก ประมาณกันว่า ในชาวสหรัฐอเมริกา 3 คน จะมีผทู้ ่ี
น้�ำ หนักเกินถึงขัน้ วิกฤติถงึ 2 คน
เมือ่ เรารับประทาน
อาหารประเภทแป้ ง และ
น้ำ�ตาลเข้าไป น้ำ�ตาลส่วน
หนึ่ ง จะถู ก นำ � ไปใช้ เ ป็ น
พลั ง งาน ส่ ว นที่ เ หลื อ จะ
ถูกเก็บเป็นแหล่งพลังงาน
สำ�รอง ในรูปของไกลโคเจน
ซึง่ เป็นแป้งในกล้ามเนือ้ และ
ตับ และ ส่วนทีย่ งั เหลืออีกถูกเปลีย่ นเป็นไขมัน ฮอร์โมน
ที่น�ำ น้�ำ ตาลเข้าสูเ่ ซลล์มชี อ่ื ว่า ฮอร์โมนอินซูลนิ จะหลัง่ ออกมา

จากตับอ่อนทุกครั้งที่เรารับประทานอาหารประเภท
คาร์โบไฮเดรต คือ แป้ง และ น้าำ ตาล ฮอร์โมนอินซูลิน
ให้ผลในการกระตุน้ ให้รา่ งกายสร้างไขมันสะสมเก็บไว้ ใน
สหรัฐอเมริกา มีการทำาวิจยั มากมายในคนน้าำ หนักเกินถึง
ขัน้ วิกฤติ คือ ตัง้ แต่ 100 กิโลกรัมขึน้ ไป และ พบว่าคน
อ้วนจำานวนมาก ไม่คอ่ ยรับประทานไขมันเลย ไขมัน
ทีพ
่ อกพูนทัง้ หมดในร่างกายของพวกเขา ล้วนมาจาก
น้าำ อัดลม ทอฟฟี และ ขนมหวานทัง้ สิน้
น้ำาตาลยังให้ผลยับยั้งการหลั่งโกรท ฮอร์โมน
ฮอร์โมนแห่งการย้อนวัย จากต่อมใต้สมอง ทำาให้ผทู้ ่ี
รับประทานอาหารก่อนนอน หรือ ภายใน 3 ชัว่ โมงก่อน
นอน จะไม่มกี ารหลัง่ ของโกรท ฮอร์โมนในคืนนัน้ ทำาให้
เราไม่มกี ารซ่อมแซมร่างกายขณะนอนหลับ ตืน่ ขึน้ มาเรา
จะทรุดโทรมกว่าเดิม

โกรท ฮอร์โมน เมือ่ ฮอร์โมน
เมลาโทนินน้อยลง
โกรท ฮอร์ โ มนก็ จ ะหลั่ ง
น้อยลงไปด้วย การบริโภค
อาหาร หรือ เครือ่ งดืม่ ทีม่ ี
คาเฟอีน จึงให้ผลในทางอ้อมทีท่ าำ ให้เราชราเร็วขึน้
คาเฟอีนยังให้ผลกระตุน้ ให้ระดับโคเลสเตอรอลใน
ร่างกายสูงขึน้ ทำาให้รา่ งกายมีภาวะดือ้ ต่อฮอร์โมนอินซูลนิ
และ ทำาให้เรามีโอกาสเป็นเบาหวานประเภทที่ 2 คือ
เบาหวานที่ถูกเหนี่ยวนำาโดยพฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร และ ไม่ ไ ด้ ม าจากความผิ ด ปกติ ข องตั บ อ่ อ น
คาเฟอีนให้ผลลดการสร้างไธรอยด์ฮอร์โมน (T3) ที่ให้
ผลในการ กระตุน้ การเผาผลาญ ทำาให้ผบู้ ริโภคมีปญ
ั หา
ไธรอยด์ฮอร์โมนทีอ่ อกฤทธิไ์ ด้ (T3) ต่าำ
ฉบับนี้ ขอแนะนำา
เคล็ดลับเพียงเท่านี้ ฉบับ
หน้ า เราจะมาพร้ อ มกั บ
ความลั บ ของร่ า งกายอี ก
มากมาย พร้อมภาคปฏิบตั ิ
สู่การย้อนวัย ที่พวกเราสามารถนำาไปทำาง่ายๆด้วยตัว
เองค่ะ

คาเฟอีนทำาให้สมดุลฮอร์โมนเสีย คาเฟอีน
ในเครื่องดื่มยอดนิยมหลายประเภท ให้ผลยับยั้งการ
หลัง่ ฮอร์โมนเมลาโทนิน ทีห่ ลัง่ ก่อนนอน เมลาโทนินเป็น
ฮอร์โมนแห่งการนอนหลับ
และ การย้อนวัยอีกตัวหนึง่
เนือ่ งจากเมลาโทนิน ให้ผล
กระตุน้ การหลัง่
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ค่อยæดี ขÖนé และดÔ©นั มีความสุขมาก
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เมือ่ 2 ปทแ่ี ล้วดิฉนั ได้ตรวจพบว่า ตนเองป่วย

เป็นโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือดสูงและ
โรคตับแข็ง โดยที่คุณหมอพบว่ามีจุดสีดำาที่บริเวณตับ
และลงความเห็นว่าเป็นตับแข็งอย่างแน่นอน คุณหมอได้
ให้ยามาทานรักษาอาการไม่ให้ตบั เหลือง แต่อาการก็ไม่
ดีขน้ึ แถมยังมีอาการตัวเหลือง อ่อนเพลีย ทำาให้เดิน
ไม่ไหว เหนือ่ ยง่าย ต้องนอนอยูเ่ ฉยๆ ไปไหนไม่ได้
และมีอาการเป็นลมวิงเวียนอยูต่ ลอด แถมกลางคืน
ยังนอนไม่หลับด้วย ส่งผลให้ทาำ งานไม่ได้ ด้วยทีต่ นเอง
มีอาชีพทำาไร่ก็เลยต้องหยุดทำา จนได้มาเจอกับบริษัท
ไทยธรรม โดยคุณจิราภรณ์ สุดนุม่ (เจน) ได้แนะนำาให้
รู้จักกับอาหารเสริมของไทยธรรมแนะนำาให้ทาน
สไปรูแม็ค เกรพซีด พลัส เซีย่ นฟง และโอริซอล เทน
พอทานมาได้ 1 เดือน ก็เริ่มรู้สึกดีข้ึนเลย รู้สึกได้ว่าไม่
เหนือ่ ย มีแรงขึน้ เดินไปไหนมาไหนได้ อาการตัวเหลืองก็
ลดน้อยลง ผิวพรรณเปล่งปลัง่ มากขึน้ จนสังเกตได้ ทาน
มาได้ 3 เดือน จนกระทัง่ เมือ่ ต้นเดือนกันยายนทีผ่ า่ นมา
ได้ไปตรวจร่างกาย ผลการตรวจดีขน้ึ คุณหมอแจ้งว่า
อาการตับดีข้นึ และไม่ต้องกลับมาตรวจตับอีกแล้ว
รูส้ กึ ดีมากๆค่ะ มีความสุข อยากขอบคุณบริษทั ไทยธรรม
ทีท่ าำ ให้หายจากโรคทีเ่ ป็น เราคนจนไม่มเี งินซือ้ ทาน แต่ใน
เมือ่ มันหาย เลยรูส้ กึ ว่ามันไม่แพงเลย

áªÃ»ÃÐÊº¡ÒÃ³
ขอขอบคุ³....คุ³¨ÔราÀร³ สุดนุม่ ทีท่ าำ ให้ด©Ô นั
หาย¨ากâรคµ่อมนéาำ เหลืองâµ
¨าก¼ลÔµÀั³±ดดี ขี องไทย¸รรม

¤Ø³ÍØÉÒ áÊ¹ÊØ¢ ÍÒÂØ 47 »‚
¨. à¾ªÃºÙÃ³ ÍÒªÕ¾ áÁ‹ºÒŒ ¹
เดิมดิฉนั ป่วยเป็นโรคต่อมน้าำ เหลืองโต มานาน 8

ปีแล้ว โดยจะมีอาการบวมบริเวณคางด้านขวา คล้ายมี
ลูกปิงปองติดอยูท่ บ่ี ริเวณคางตลอดเวลา ซึง่ คุณหมอได้
บอกว่าเป็นอาการผิดปกติของต่อมน้ำาเหลือง สามารถ
เกิดขึน้ ได้เองโดยไม่มสี าเหตุ เข้ารับรักษาทีโ่ รงพยาบาลมา
หลายแห่ง ทัง้ โรงพยาบาลรัฐบาล และเอกชน แต่อาการ
ก็ไม่ดขี น้ึ เคยได้รบั การรักษาโดยการฉีดยาเพือ่ ให้ตอ่ มน้าำ
เหลืองยุบ และให้ยามาทานทีบ่ า้ น แต่กไ็ ม่ดขี น้ึ คุณหมอ
เคยนัดให้ไปผ่าต่อมน้ำาเหลือง แต่ด้วยความที่ไม่อยากที่
จะเจ็บตัวเลยไม่ได้ไปตามนัด เคยได้ลองทานยาต้ม 6-7
หม้อ ก็ไม่เกิดความเปลีย่ นแปลง พยายามหาวิธรี กั ษา
มานานถึง 8 ปีแล้ว จนกระทัง่ ได้พบกับคุณจิราภรณ์ สุด
นุม่ หรือคุณเจน ได้แนะนำาผลิตภัณฑ์ของบริษทั ไทยธรรม
อัลไลแอนซ์ให้ทาน คือเกรพซีด ออยล์ ฟชเชอร์ โกลด์
และโอริซอล เทน ทานมาได้เพียงแค่ 2 สัปดาห์กร็ สู้ กึ
ได้ถึงอาการที่ดีข้ึน ลักษณะของต่อมน้ำาเหลืองยุบลงก
ว่าทีเ่ คยเป็น ปัจจุบนั นีท้ านมาได้ 2 เดือน ดีขน้ึ มาก เหลือ
ลักษณะบวมเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ และก็ไม่ตอ้ งไปหาหมอ
ทีโ่ รงพยาบาลอีกเลยค่ะ

âรคสะเกçดเงÔนทีเ่ »šนมานาน ค่อยæหาย
หลัง¨ากทาน¿ªเªอร âกลด

¤Ø³©ÅÍÁ âÊ¢íÒ ÍÒÂØ 60 »‚
¨. ¾Ô¨µÔ Ã ÍÒªÕ¾ ·íÒ¹Ò
ป้าเป็นโรคสะเก็ดเงินมาเป็นเวลานานแล้ว ซึง่ เกิด
จากความผิดปกติของภูมิคุ้มกันในร่างกาย โดยอาการ
ของโรคนี้ จะมีแผลขึน้ บริเวณลำาตัว และแขน และที่
แผลจะมีนาำ้ เหลืองไหลออกมาตลอด ถ้าหากต้องออก
ไปไหนมาไหนก็ต้องใส่เสื้อแขนยาว ขายาว เพื่อปกปิด
เอาไว้ กลัวว่าคนทัว่ ไปจะรังเกียจ อีกทัง้ ยังเจ็บ และปวด
บริเวณที่เป็นแผลมาก ส่งผลให้ทานข้าวไม่ค่อยได้ ไม่มี
เรีย่ วแรงทีจ่ ะทำางาน ซึง่ คุณหมอก็ได้ให้ยามารับประทาน
แต่ทานเท่าไหร่อาการก็ไม่ดขี น้ึ จนกระทัง่ ได้มาเจอกับคุณ
เขมรินทร์ และคุณสาโรจน์ อ่อนแก้ว เมือ่ ทัง้ 2 คนรูว้ า่
ป้าป็นโรคสะเก็ดเงินจึงได้แนะนำาให้ทานอาหารเสริมของ
บริ ษ ั ท ไทยธรรมเป็ น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ฟชเชอร์ โกลด์ ลูกของป้าได้ซอ้ื ให้ทาน พอทานไปได้ 1
กระปุก 1 เดือน น้าำ เหลืองและแผลตามตัวก็คอ่ ยๆแห้งไป
เหลือเพียงแค่รอยแผลเป็นเท่านั้น สร้างความแปลกใจ
ให้กบั ป้ามาก อาหารเสริมของไทยธรรมทำาให้ปา้ หายได้
จริงๆ ตอนนีป้ า้ มีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรง ทานอาหารได้ นอน
หลับดี ต้องขอขอบคุณคุณเขมรินทร์ และคุณสาโรจน์
มากที่ทำาให้ป้ามีวันนี้ และขอขอบคุณบริษัทไทยธรรม
ด้วยความจริงใจ

ใบแปะกวย

áªÃ»ÃÐÊº¡ÒÃ³
ความมหัÈ¨รรยทเ่ี กÔดขÖนé กับµนเอง
หลัง¨ากµ้องนอนทรมานมา 3 »‚¨าก
“âรครูมาµอยด”
วันนี¼é มกลับมาเดÔนได้อกี ครังé

BEFORE

AFTER

¤Ø³¨íÒÅÍ§ ÊÒÂ·Í§ ÍÒÂØ 48 »‚
ÍÒªÕ¾ ¤ŒÒ¢ÒÂ ¨. ÊÃÐá¡ŒÇ
เริม่ มีอาการปวดขาเป็นเกาท์มานาน 20 ปี
แต่ตนเองก็ไม่ได้คดิ ทีจ่ ะรักษา จนมา 8-9 ปีให้หลัง ที่
อาการกำาเริบมากขึน้ ปวดตามข้อมือ เข่า อย่างรุนแรง
ปวดแบบทรมานมาก จน 3 ปีหลังสุด เป็นหนักขนาดที่
ขาแข็ง อาการบวมปูดตามข้อเข่า ข้อศอก ข้อมือ ข้อเท้า
และนิว้ มือ นิว้ เท้า คล้ายกับมีลกู ปิงปองอยูต่ ามข้อต่างๆ
หมอได้วินิจฉัยว่าเป็นอาการของโรครูมาตอยด์ สร้าง
ความทุกข์ทรมานมาก เรียกว่าปวดหนักจนกระทัง่ เดินไม่
ได้ ลุกไปไหนไม่ได้ เวลาเข้าห้องน้าำ ต้องให้ลกู -เมีย คอย
อุม้ ร่างกายผอมแห้ง จนหนังติดกระดูก กระทัง่ ได้มาเจอ
กับคุณสุกัญญา มีทรัพย์ทอง ได้แนะนำาให้ทานอาหาร
เสริมของไทยธรรม เป็นเฟ่ยหลง เกรพซีด พลัส และ
ฟชเชอร์ โกลด์ ตอนแรกเราก็ไม่เชือ่ เพราะได้ทดลอง
หาหมอมาหมด รวมทั้งทดลองทานอาหารเสริมมาทุก
ยี่ห้อแล้ว แต่ก็ไม่มีอะไรดีข้ึน หลังจากคุณสุกัญญา
แนะนำาก็คดิ ว่าไม่มอี ะไรจะเสียแล้ว ก็นา่ จะลองทานดูอกี
สักครัง้ ผลปรากฏว่าทานไปยังไม่ครบเดือน ประมาณ
2-3 อาทิตย์เท่านัน้ ก็เริม่ ลุกขึน้ ยืนได้ แต่ยงั เดินไม่
ถนัด อาการปวดต่างๆก็เริ่มลดลง พอเข้าเดือนที่ 2

ได้ทานอาหารเสริมลาดีนเพิม่ ก็เริม่ ทีจ่ ะเดินได้คล่องขึน้
รอยปูดบวมทีเ่ ป็นตามข้อก็ยบุ ลง รอยแผลเน่าบริเวณข้อ
ต่างๆตามร่างกายก็เริม่ ดีขน้ึ มาก ไม่นา่ เชือ่ จริงๆ ถือว่า
เป็นความมหัศจรรย์ท่เี กิดขึ้นกับตนเอง จากที่ต้อง
นอนทรมานมา 3 ปี ตอนนีเ้ หมือนกลับมามีชวี ติ ใหม่
กินได้ นอนหลับดี ต้องขอขอบคุณบริษทั ไทยธรรมจริงๆ
ทีท่ าำ ให้มวี นั นี้

อาการ»วดขาทังé หลายทีเ่ คยเ»šนมา 20 กว่า»‚
กลับâล่งสบายเหมือนไม่ได้»วดขาเลย
สÔง่ ทีม่ หัÈ¨รรยกเç กÔดขÖนé ¨รÔงกับ»‡าทอง

¹Ò§·Í§ á¡ŒÇ·Í§ ÍÒÂØ 69 »‚
¨.¾Ô¨µÔ Ã ÍÒªÕ¾ áÁ‹ºÒŒ ¹
ปาทองป่วยเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นมา
นาน 20 กว่าปีแล้ว โดยจะมีอาการปวดเสียว ร้าว บริเวณ
สะโพกทัง้ 2 ข้าง ชาลงมาถึงขาทำาให้ไม่สามารถเดินได้
สะดวก ต้องใช้ก้น และฝ่ามือ ช่วยประคองแล้วค่อยๆ
ขยับตัวไป เวลานอนก็นอนหลังถึงพืน้ ไม่สนิท เวลาพลิก
ตัว ก็ต้องให้คนคอยช่วย เพราะมันปวดร้าวจากหลัง
ไปจนถึงสะโพก รู้สึกทรมานมากจนไม่รู้จะหาวิธีใดมา
รักษา เคยคิดจะไปผ่าตัดที่โรงพยาบาล แต่ก็รู้สึกกลัว
ด้วยอายุทม่ี ากแล้ว เคยไปรักษาอาการปวดด้วยวิธีการ
นวดแบบแผนไทย ก็พอที่จะทุเลาอาการปวดลงได้บ้าง
แต่ก็กลับมาปวดใหม่เหมือนเดิม จนกระทั่งมีเพื่อนบ้าน
ได้แนะนำาให้รจู้ กั กับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของไทยธรรม
คุณวันดี เทวะเส ได้แนะนำาให้ทานลาดีน เช้า 2 แคปซูล
เย็น 2 แคปซูล ควบคู่กับการทานเกรพซีด พลัส
วันละ 1 แคปซูล ในช่วง 2 สัปดาห์แรกที่รับประทาน
ยิ่งทำาให้ปวดมากขึ้นจนเกือบทนไม่ได้ แต่ก็อดทนทาน
ต่อด้วยความเสียดาย แต่ส่ิงที่มหัศจรรย์ก็เกิดขึ้น หลัง
จากวันที่ปวดมากที่สุด จนแทบจะนอนไม่ได้เลย วันรุ่ง
ขึน้ อาการปวดขาทัง้ หลายทีเ่ คยเป็นมา 20 กว่าปี ก็
กลับโล่งสบายเหมือนไม่ได้ปวดขาเลย และหลังจากวัน
นัน้ อาการต่างๆก็ดขี น้ึ ทุกวันนีป้ า้ ทองสามารถเดินไปไหน

สารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม

มาไหนได้ ไม่ต้องทนปวดทรมานอีกต่อไป ต้องขอ
ขอบคุณไทยธรรมอย่างมากทีใ่ ห้ชวี ติ ใหม่กบั ปา เพราะ
ใครทีเ่ คยเห็นป้าสมัยก่อน ก็มกั จะทักป้าว่าดูสดใส และ
แข็งแรงขึน้ ขอบคุณไทยธรรมมากๆ

áªÃ»ÃÐÊº¡ÒÃ³
เ»šนเบาหวาน เคยมีระดับนéาำ µาล
สูง¶Öง 380 มÔลลÔกรัมµ่อเด«ÔลµÔ ร

หลังทานเกร¾«ีด ¾ลัส
ระดับนéาำ µาลกçลดลง....»ระทับใ¨มากค่ะ
¤Ø³´ÒàÃÒÐ àÃ×Í§ÊØ¢ ÍÒÂØ 44 »‚
¨. ¾Ô¨µÔ Ã ÍÒªÕ¾ áÁ‹ºÒŒ ¹

ดิฉนั เป็นเบาหวานมา 11 ปีแล้ว เคยวัดระดับน้าำ ตาล
สูงทีส่ ดุ คือ 380 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร ทานยาทีค่ ณ
ุ หมอ
ให้มาโดยตลอดเป็นเวลา 10 ปีแล้ว แต่ระดับน้าำ ตาลก็ยงั
ขึ้นๆลงๆ ไม่อยู่ในภาวะปกติ ด้วยความเบื่อกับการต้อง
ทานยา ทำาให้ทานบ้างหยุดบ้าง บวกกับไม่ได้ออกกำาลังกาย
และไม่ได้คุมการทานอาหาร ทำาให้ระดับน้ำาตาลแกว่ง
ขึน้ ๆลงๆ ซึง่ คุณหมอได้เตือนว่าถ้าหากน้าำ ตาลแกว่งแบบ
นีจ้ ะส่งผลไม่ดตี อ่ สุขภาพ และตัวดิฉนั เองก็มโี รคความดัน
อยูแ่ ล้วด้วย จนเมือ่ ปีทแ่ี ล้ว คุณหมอได้สง่ั ให้ฉดี อินซูลนิ
เองทีบ่ า้ นทุกวัน วันละ 5 ยูนติ จนกระทัง่ ได้มาเจอกับ
คุณเขมรินทร์ อ่อนแก้ว ชวนไปฟังสัมมนาทีจ่ .พิจติ ร และ
ได้ตดั สินใจทาน อาหารเสริมเกรพซีด พลัส เพราะ
ทราบว่าสามารถช่วยในเรือ่ งของการลดระดับน้าำ ตาลใน
เลือดได้ ก่อนทานระดับน้ำาตาลอยู่ท่ี 178 มิลลิกรัมต่อ
เดซิลิตร ทานมาได้ 1 เดือนคู่กับการทานยาเบาหวาน
ของคุณหมอ แล้วได้กลับไปตรวจระดับน้ำาตาล พบว่า
น้ำาตาลลดลงจาก 178 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร เหลือ
เพียง 144 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร ซึง่ ถือว่าเป็นทีน่ า่ พอใจ
มาก ปัจจุบนั นีไ้ ด้ทานเกรพซีด พลัสมาได้ 5 เดือนแล้ว
ค่ะ รูส้ กึ ประทับใจมากค่ะ

¼่านไ» 4 เดือน หนูสงู ขÖนé 7 «ม.
สูงกว่าเ¾ือ่ นæ ในªันé เดียวกันอีกด้วยค่ะ
ต้นเดือน ก.ค. 52

ต้นเดือน ต.ค. 52

ปัจจุบนั สูงทีส่ ดุ ในชัน้ เรียน

´.Þ.¡ÄµÔÁÒ ÍÒÂØÂ¹× (¹ŒÍ§ËÁÔÇ) ÍÒÂØ 9 »‚
¨. ¹¤Ã»°Á ÍÒªÕ¾ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹

ปกตินอ้ งหมิวจะเป็นคนทีม่ ผี ลการเรียนอยูใ่ นระดับ
ใช้ได้อยูแ่ ล้ว แต่พอคุณแม่ได้มารูจ้ กั กับอาหารเสริมของ
ไทยธรรม เลยได้แนะนำาให้น้องหมิวทานฟช โฟร์ต้ี ซึ่ง
ตอนที่แนะนำาให้ลูกทานได้บอกสรรพคุณว่าถ้าน้องหมิว
ทานแล้ว จะเรียนเก่งขึน้ ความจำาดีขน้ึ ซึง่ น้องหมิวเองก็
สนใจ เริม่ ทานมาได้ 3-4 เดือน ผลสอบทีอ่ อกมาล่าสุด
น้องหมิวสอบได้ท่ี 3 จากเทอมก่อนทีส่ อบได้ท่ี 9 ซึง่
นอกจากความจำาจะดีขน้ึ แล้ว ยังร่าเริงขึน้ จนคนรอบ
ข้างสังเกตเห็นได้ และไม่เพียงเท่านัน้ น้องหมิวยังได้ทาน
จีทโี กลด์ ควบคูก่ บั การทาน ฟช โฟร์ต้ี ด้วย เนือ่ งจาก
ตอนนี้น้องหมิวยังไม่มีประจำาเดือน ซึ่งเป็นเวลาที่ดีท่สี ุด
ในการทานอาหารเสริมที่ช่วยเพิ่มส่วนสูง ผ่านไป 3-4
เดือน พบว่าสูงเพิม่ ขึน้ มา 7 ซม. จากการวัดความสูง
ตอนต้นเทอมสูง 149 ซม. พอปลายเทอมวัดได้ 156 ซม.
และคาดว่าจะสูงเพิ่มขึ้นอีก บอกตามตรงว่าผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารของไทยธรรม มีคณ
ุ ภาพดีจริงๆ ตอนนีท้ าน
กันทัง้ ครอบครัวค่ะ

áªÃ»ÃÐÊº¡ÒÃ³

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

มี.ค. 52

BEFORE

ก.ค. 52

¤Ø³ª¹Ò¡Ò¹µ à»‚Â› Áã¨ÊÇ‹Ò§ ÍÒÂØ 50 »‚
¤Ø³ÊÔ·¸Ô¾²
Ñ ¹ à»‚Â› Áã¨ÊÇ‹Ò§ ÍÒÂØ 12 »‚

AFTER
ก.ย. 52

ÍÒªÕ¾ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ¨.¡ÃØ§à·¾Ï
ดิฉนั ได้เข้ามารูจ้ กั กับผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมจาก
ทีอ่ าหารเสริมของไทยธรรมได้ทาำ ให้คณ
ุ แม่ของดิฉนั ดีขน้ึ
จากอาการปวดขา จนกระทัง่ เดินไม่ได้ แต่อาหารเสริม
ของไทยธรรมทำาให้ทา่ นหายปวดขา และกลับมาเดิน
ได้คล่อง แถมยังมีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรงจนไม่นา่ เชือ่ หลัง
จากนัน้ ก็เริม่ สนใจทีอ่ ยากจะทานเองดูบา้ ง เพราะอยาก
สวยค่ะ เริม่ ต้นทานเป็นเกรพซีด พลัส จีที โกลด์ ตัง้ แต่
เดือนพ.ค.52ทีผ่ า่ นมา และได้เพิม่ บีดริงคส์ คอลลาเจน
มาได้ประมาณ 1-2 เดือน ผลลัพท์ทเ่ี กิดขึน้ กับตนเองคือ
ไขมันบริเวณใต้ทอ้ งแขนกระชับขึน้ ซึง่ จะเป็นคนทีอ่ ว้ น
มาก่อน แล้วเมือ่ ผอมลงทำาให้เกิดไขมันบริเวณใต้ทอ้ งแขน
มาก แต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว ในเรื่องของผิวพรรณจะรู้สึกได้
เลยว่าริว้ รอยลดลง หน้าตึงขึน้ จนสังเกตได้
และหลังจากทีเ่ ราทานอาหารเสริมแล้วรูส้ กึ ดี เลย
อยากแนะนำาสิ่งดีๆให้กับลูกๆบ้าง น้องใบตอง ลูกชาย
คนเล็กอายุ 12 ปี ป่วยเป็นภูมแิ พ้มานาน เคยหนักสุด

ขนาดทีเ่ ลือดกำาเดาไหล ได้ให้เค้าทานเกรพซีด พลัส
อาการใบตองก็ดีขึ้นเหลือแต่เพียงอาการจามเพียง
เล็กน้อย จากนัน้ ได้ให้ใบตองทานจีที โกลด์ เพิม่ เพราะ
ทราบเกี่ยวกับสรรพคุณของจีที โกลด์ว่าสามารถช่วย
เพิ่มส่วนสูงในเด็กวัยเจริญเติบโตได้ และด้วยความที่
ใบตองเป็นคนที่มีรูปร่างอ้วน และมักจะบ่นกับแม่เสมอ
ว่าเมื่อไหร่จะสูงเท่าคุณแม่ เท่าพี่ชาย ใบตองเริ่มทาน
ตอนเดือนมิ.ย.ทีผ่ า่ นมา วัดส่วนสูงได้ 145 ซม. ผ่าน
ไป 3 เดือนวัดส่วนสูงได้ 160 ซม.ซึง่ ไม่นา่ เชือ่ ว่าจะเป็น
ไปได้ ตอนนีใ้ บตองสูงกว่าแม่แล้ว ดิฉนั และครอบครัวจะ
ทานอาหารเสริมของไทยธรรมต่อๆไปค่ะ

ครอบครัวµัวอย่าง »‚ 2551 ก่อนก้าวเข้ามาเ»šนครอบครัวสุขÀา¾ดี
และµอนนีสé ว่ นเ»šนหนÖง่ ของครอบครัว “ไทย¸รรม” มารู¨้ กั กับครอบครัว
“âร¨น¶าวร” กันค่ะ กับคำาว่า “สุขÀา¾ดี..ไม่มขี าย”
ปี 2549

BEFORE

ปี 2552

AFTER

¤Ø³Ç§Èà·¾ âÃ¨¹¶ÒÇÃ (Í.¡ÅÒ§)
¤Ø³âÊÀÕÇÃÃ³ âÃ¨¹¶ÒÇÃ (¤Ø³ËÁÙ)
¤Ø³³Ñ°¹Ñ¹· âÃ¨¹¶ÒÇÃ (ä¢‹Á¡Ø )
¤Ø³°Ôµ¹Ô ¹Ñ · âÃ¨¹¶ÒÇÃ (ÁÍÁáÁÁ)

¨ÑงËวÑ´สมØ·Ã»ÃากาÃ
ครอบครัว “โรจนถาวร” มีสมาชิกอยูท่ ง้ั หมด 5
คน ประกอบด้วยคุณพ่อ คุณแม่ และลูกๆอีก 3 คน ลูกๆ
ของครอบครัวนี้ได้ถูกเลี้ยงภายใต้ความรัก และความ
เอาใจใส่เป็นอย่างดีจากทัง้ คุณพ่อ และคุณแม่ โดยเมือ่ ปี
ทีแ่ ล้ว ปี 2551 ครอบครัวนีก้ เ็ พิง่ จะได้รบั รางวัลครอบครัว
ตัวอย่างทีเ่ ลีย้ งลูกให้ประสบความสำาเร็จ ประจำาจังหวัด
สมุทรปราการ และคุณพ่อก็เพิง่ ได้รบั รางวัลคนดีศรีแผ่นดิน
จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่าน มานี้เอง
และอีกหนึง่ ความภาคภูมใิ จของครอบครัว “โรจนถาวร”
นั่ น คื อ การได้ เ ข้ า มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของครอบครั ว
“ไทยธรรม” ซึ่งเรื่องราวการใช้ผลิตภัณฑ์ไทยธรรม
ของครอบครัวนีม้ มี ากมาย บ่งบอกถึงการเป็นครอบครัว

ที่รักในสุขภาพ ผ่านการบอกเล่าของ
คุณโสภีวรรณ โรจนถาวร หรือคุณหมู
Q : ได้เริม่ รูจ้ กั กับไทยธรรมได้อย่างไร
คุณหมู : จุดเริม่ ต้นทีท่ าำ ให้มารูจ้ กั กับไทยธรรมเกิดจาก
ปัญหาในเรือ่ งความสูงของลูกชายคนเล็ก น้องมอมแมม
ตอนนัน้ มอมแมมมีปญ
ั หาในเรือ่ งของความสูง อายุ 13 ปี
แต่สงู เพียงแค่ 130 ซม. ซึง่ เรียกว่าผิดปกติ คุณหมอได้แจ้ง
ว่ามวลกระดูกของน้องเท่ากับเด็กอายุ 11 ปี ซึง่ ตอนนัน้ ได้
ตัดสินใจยืดกระดูก แต่ด้วยความที่กลัวลูกเจ็บเลยต้อง
ยกเลิก และได้ให้ทานอาหารเสริมเพื่อกระตุ้นการสร้าง
โกรท ฮอร์โมน โดยซือ้ มาจากร้านขายยา ผ่านไป 3 ปี

áªÃ»ÃÐÊº¡ÒÃ³
หยุดบ้างทานบ้าง ปรากฏว่ามอมแมมสูงเพิม่ ขึน้ มา
46 ซม. เป็น 176 ซม. ซึง่ มาทราบทีหลังว่าอาหารเสริม
ทีม่ อมแมมได้ทานเป็นจีที โกลด์ของไทยธรรมนัน่ เอง
ทำาให้ครอบครัวของเรารูส้ กึ ประทับใจในผลิตภัณฑ์ของ
ไทยธรรม
Q : เรียกว่าเป็นจุดเริม่ ต้นทีท่ าำ ให้รจู้ กั กับผลิตภัณฑ์
ของไทยธรรม ทราบว่าลูกชายคนกลางของคุณหมู
ก็มปี ญ
 หาในเรือ่ งสุขภาพด้วย
คุณหมู : ไข่มุก ลูกชายคนกลางป่วยเป็นโรคภูมิแพ้
มานานหลายปีแล้ว มามีอาการหนักสุดปีทแ่ี ล้วทีต่ อ้ ง
หายใจทางปาก เพราะด้วยการเป็นนักเรียนนายเรือ
นานาชาติ ต้องฝกหนักอยูท่ แ่ี หลมฉบังทำาให้เกิดปัญหา
ตลอด พอดีได้รับการแนะนำาจากคุณปุ่น เจ้าของศูนย์
ไทยธรรมจ.ระยองให้ทานเกรพซีด พลัสและแอลเจน
เพียงแค่ 3 อาทิตย์เท่านัน้ ก็สามารถเห็นผลได้ ไข่มกุ
หายใจทางจมูกได้แต่กอ็ าจจะมีติดขัดบ้าง ผ่านไป 2
เดือน หายเลยค่ะ คนเป็นแม่กด็ ใี จกับลูกด้วยจริงๆ
Q : และหลังจากทีค่ ณ
ุ หมูได้แนะนำาสิง่ ดีๆให้กบั ลูกๆ
ทัง้ สองคนไปแล้ว สำาหรับคุณพ่อของเด็กๆละคะ คุณ
หมูได้มกี ารดูแลสุขภาพอย่างไรบ้าง
คุณหมู : คุณพ่อของลูกๆ หรืออ.กลางทำางานเป็นที่
ปรึกษาของหน่วยงานต่างๆทัง้ จังหวัด ทำาให้ตอ้ งใช้ความ
คิด และสมองมาก เลยให้เค้าทานเป็นฟชเชอร์ โกลด์
เพือ่ บำารุงสมองและเฟมินิ เพราะเริม่ เข้าสูว่ ยั ทอง
Q : แล้วสำาหรับตัวคุณหมูเอง ได้มีการดูแลตัวเอง
อย่างไรบ้าง ทราบว่ามีโรคประจำาตัวอยู่หลายโรค
เช่นกัน
คุณหมู : ปกติกจ็ ะมี โรคเบาหวาน ไตรกลีเซอไรด์
ไขมันในเส้นเลือดสูงเป็นมานานหลายปีแล้ว ทำาให้ตอ้ ง

ทานยามือ้ ละ 36 เม็ด ทานมาหลายปีมาก จนบางครัง้
รู้สึกเบื่อ หยุดทานไป แต่ด้วยต้องทำางานหนักใช้ความ
คิดมาก ทำาให้รสู้ กึ เหนือ่ ยและอ่อนเพลียมาก ก็ตอ้ ง
กลับไปทานยาต่ออีก และเมื่อเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา มี
โรคความดันโลหิตสูงเพิ่มอีก ทำาให้ทานยาเยอะมาก
ขึน้ ไปอีก พอได้รจู้ กั ไทยธรรม ได้ทานเกรพซีด ออยล์
โอริซอล เทน สวีท ซีเครท และบีดริงคส์ (วัว) ทานไป
แค่ 1 เดือน แล้วกลับไปเช็คความดัน ปรากฏว่า
ความดันลดลงอยู่ในเกณฑ์ปกติ ผ่านไป 2 เดือนได้
ไปตรวจสุขภาพ พบว่าผลเลือดออกมาอยูใ่ นระดับ
ปกติ และเมื่อเราเห็นว่าดี เราก็เลยหยุดอยู่ตรงนี้
ทำาให้ปจ จุบนั นีไ้ ม่เคยต้องทานยาหมอสักเม็ดเลยค่ะ
ต้องถือว่าครอบครัวโรจนถาวรโชคดีจริงๆที่ได้มาเจอ
กับไทยธรรม และได้กลายเป็น “ครอบครัวไทยธรรม”
ไปแล้วค่ะ

สวยครบสูµร ในวัย 43
เคลçดไม่ลบั ..ของคุ³แม่ลกู 3
BEFORE

AFTER

¤Ø³±ÔµÂÒ »ÃÐÀÒ¡Ã³ (Á´á´§) ÍÒÂØ 43 »‚
¨. ÍØµÃ´ÔÉ¶ ÍÒªÕ¾ ¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨ÍÔÊÃÐ
ปัจจุบนั นีด้ ฉิ นั อายุ 43 ปีแล้ว และมีลกู สาวทัง้ หมด 3 คน
เรียกได้วา่ เป็น 3 ใบเถา คนโตนัน้ โตเท่ากับแม่แล้ว มีอายุ
20 , 18 ,16 ปี แต่มหี ลายคนทักว่ามีเคล็ดลับในการดูแล
สุขภาพและรูปร่างอย่างไร ถึงได้ยงั ดูเด็กและยังมีสดั ส่วน
ที่กระชับอยู่เสมอ จึงต้องขอเล่าย้อนไปถึงที่มาก่อนว่า
จริงๆแล้วเป็นคนทีท่ านเก่งมาก บวกกับรูปร่างทีส่ งู ใหญ่
ทำาให้อว้ นง่ายมาก แถมไม่มเี วลาออกกำาลังกาย แต่กย็ งั
อยากทีจ่ ะมีผวิ ทีส่ วย และสัดส่วนทีด่ กี ว่านี้ ซึง่ ได้มารูจ้ กั
กับผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมจากการเข้าฟังสัมมนาเมื่อ
เดือนมิ.ย. 51 และได้ทดลองทานบีดริงคส์ คอลลาเจน
คู่กับเดมา โกลด์ เอ็กซ์ ทานสลับกับแมคไวท์ ทาน
ผลิตภัณฑ์มาได้ 6-7 เดือน ก็เริม่ มีคนมาทักว่าหน้าตา
ดูอ่อนเยาว์ ผิวพรรณสดใส มีนำา้ มีนวล ดูอ่อนกว่า
วัยมาก และเมื่อต้นปี 52 นี้ก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์สตาร์ร่ี
คอสเมติก ทัง้ สบู่ เดย์ครีม และไนท์ครีม ก็ยง่ิ ทำาให้ผวิ
หน้า เรียบ ไร้รว้ิ รอย เห็นผลภายในเวลาไม่นาน เรียกได้
ว่าสวยครบสูตรเลยทีเดียวค่ะ เคยมีคนทีร่ จู้ กั กันมานาน
ไม่เชื่อว่าหุ่นแบบนี้ หน้าแบบนี้จะอายุ 43 ปี และมีลูก
มาแล้วถึง 3 คน รูส้ กึ ภูมใิ จมากค่ะ สำาหรับท่านทีร่ กั ใน

สุขภาพทุกท่าน (ไม่อยากป่วย ไม่อยากแก่ ไม่อยากเหีย่ ว
ไม่อยากอ้วน) หันมาดูแลสุขภาพของท่านก่อนทีโ่ รคภัยไข้
เจ็บจะเข้ามาเยือนท่าน ตามคำาโบราณ ทีว่ า่ “เสียน้อย
เสียยาก เสียมากเสียง่าย”

áªÃ»ÃÐÊº¡ÒÃ³
¼Ôวหน้าดูมสี ขุ Àา¾ดี หมดกังวลเรือ่ งสÔว

BEFORE

AFTER

¤Ø³³¡Ò¹µ ¸ÕÃÊÄÉ® (ªÕ)è ÍÒÂØ 42 »‚
¨. ªÅºØÃÕ ÍÒªÕ¾ ¸ØÃ¡Ô¨Ê‹Ç¹µÑÇ

เมือ่ ก่อนจะเป็นคนทีม่ ปี ญ
ั หาในเรือ่ งของผิวหน้ามาก
จะเป็นสิวง่าย ใช้อะไรก็แพ้ มีใครบอกว่ายีห่ อ้ นีใ้ ช้ดี เราก็
ทดลองใช้ ผลปรากฏว่าสิวขึน้ บวกกับการทีเ่ ป็นคนแต่ง
หน้าด้วยแล้ว ทำาให้สิวขึ้นเยอะมาก ลักษณะสิวที่ข้ึนจะ
เป็นลักษณะของสิวอักเสบแดงเต็มหน้าไปหมด และก็เป็น
คนทีช่ อบแกะสิว ทำาให้เกิดเป็นหลุมสิวเยอะมาก ได้มกี าร
หาหมอรักษาผิวหน้ามาโดยตลอด เข้าคอร์สโน้น คอร์สนี้
ตอนรักษาอยูก่ ร็ สู้ กึ ว่าดีขน้ึ แต่กย็ งั คงเป็นๆหายๆ ต้องมี
การหาหมอโดยตลอดหยุดก็ขน้ึ มาอีก จนเพือ่ นแนะนำาให้
ทานอาหารเสริมของไทยธรรม เกรพซีด พลัส ช่วงแรก
ทีท่ านรูส้ กึ ว่าหน้าดีขน้ึ จริงๆ จากนัน้ ก็ทานแมคไวท์ และ
บีดริงคส์ คอลลาเจน เพิม่ เติม ยิง่ ทำาให้เห็นผลได้ดยี ง่ิ ขึน้
ภายในเวลาไม่นาน สิวเริม่ ขึน้ น้อยลง หลุมสิวทีเ่ คยลึกมาก
ก็ตน้ื ขึน้ อย่างรูส้ กึ ได้ แถมผิวพรรณยังขาวผ่องขึน้ อีกด้วย
แต่กย็ งั คงมีสวิ อักเสบขึน้ อยูป่ ระปราย ล่าสุดได้เลือกทาน
อาหารเสริมแอคนิกา ทีช่ ว่ ยปองกันการเกิดสิว และ
ลดการอักเสบของสิว ได้ผลจริงๆ สิวทีข่ ้นึ มาก็อกั เสบ
น้อยลง และยังทำาให้ผวิ หน้าดูมสี ขุ ภาพดีอกี ด้วย

จนมีหลายคนทายอายุไม่ถกู กันเลยทีเดียว ไม่นา่ เชือ่
จริงๆว่าอาหารเสริมของไทยธรรมจะทำาให้ปญหาที่
หลายคนเป็นกังวลหมดไปได้ขอบคุณบริษัทไทยธรรม
จริงๆ ทีผ่ ลิตอาหารเสริมแบบนีอ้ อกมาให้คนไทยได้รจู้ กั
กัน

»ระกาÈรับสมัครÈูนยใหญ่

“ไทย¸รรม” ทัว่ »ระเทÈ
ไทยธรรม อัลไลแอนซ มีนโยบายในการกระจายศูนย์ใหญ่ทว่ั ประเทศ เพือ่ รองรับโครงการใหม่ทเ่ี ตรียมเปิด

ตัวในครึง่ หลังของปี 2009 นี้ จึงขอแจ้งให้พน่ี อ้ งไทยธรรมทราบถึงจังหวัดทีย่ งั ไม่มศี นู ย์ใหญ่ พีน่ อ้ งท่านใด หรือ สาย
งานของพีน่ อ้ งท่านใดทีส่ นใจ สามารถยืน่ แบบฟอร์มแสดงความจำานงเป็นศูนย์ใหญ่ได้ทผ่ี จู้ ดั การเขต (Area Manager)
และ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การเขต (Assistant Area Manager) ทุกท่าน ดังรายชือ่ ต่อไปนี้
1. คุณปนัดดา วิถพี ฒ
ั น์ (มด)
เบอร์มอื ถือ 08-6777-3484, 08-3013-9490
2. คุณรัชชาภา ไชยมล
(วิว)
เบอร์มอื ถือ 08-6539-4393, 08-6312-8125

รายชือ่ จังหวัดทีย่ งั ไม่มศี นู ย์ใหญ่
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1. กรุงเทพฯ (เขตละ 1 ศูนย์) 2. กระบี่ 3. ฉะเชิงเทรา 4. ชัยภูมิ 5. ชุมพร 6. ตราด
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7. ตาก 8. นครนายก 9. นครราชสีมา(ปากช่อง) 10. นราธิวาส 11. น่าน
ÅÐ 1 È¹Ù Â
12. นครปฐม(อ.สามพราน) 13. นครสวรรค์ 14. บุรรี มั ย์ 15. ปราจีนบุรี 16. ปัตตานี
17. พะเยา 18. พังงา 19.พัทลุง 20. มหาสารคาม 21. แม่ฮอ่ งสอน 22. ยโสธร 23. ยะลา
24. ระนอง 25. เลย 26. สกลนคร 27. สตูล 28. สมุทรสงคราม 29. สมุทรสาคร 30. สระแก้ว
31. สระบุรี 32. สิงห์บรุ ี 33. สุโขทัย(อ.เมือง) 34. สุพรรณบุรี 35. สุราษฎร์ธานี(เกาะพะงัน) 36. หนองคาย
37. หนองบัวลำาภู 38. อ่างทอง 39. อำานาจเจริญ 40. อุดรธานี 41. อุบลราชธานี

´Ç‹ ¹! 1. เชียงใหม่ 2. นนทบุรี 3. ประจวบคีรขี นั ธ์(อ.เมือง,หัวหิน)
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4. ขอนแก่น(อ.เมือง,ชุมแพ)
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เรียน ผูร้ ว่ มธุรกิจทุกท่าน
เนือ่ งจากบริษทั ผูผ้ ลิต บีดริงคส์ คอลลาเจน เปปไตด์ 100% จากประเทศญีป่ นุ่ ได้ปรับราคาวัตถุดบิ ขึน้ อย่าง
มาก ทำ�ให้บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ มีความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องปรับราคา บีดริงคส์ คอลลาเจน เปปไตด์ ดังนี้

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
บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด

กล่องข่าวสมาชิก
Member’s Information

