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เท้ากับสุขภาพ

	 ศาสตร์การแพทย์แผนจีนบ่งบอกว่า	ฝ่าเท้าของมนุษย์
เป็นจุดศูนย์รวมของประสาทกระจายอยู่ทั่ว แต่ละจุดมี
ความสัมพันธ์กับอวัยวะส่วนใดส่วนหน่ึงในร่างกาย 	ถ้าหาก
อวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายทำางานบกพร่อง	หรือ	
เกิดอาการผิดปกติ	 จะส่งผลไปยังฝ่าเท้าในจุดท่ีเก่ียวข้อง 
กับอวัยวะน้ันๆ	ทำาให้ฝ่าเท้าเกิดมีอาการผิดปกติตามมา	เช่น 
รูปทรงผิดปกติ	หรือ	เกิดความเจ็บปวด	และ	เช่นเดียวกัน 
หากจุดใดจุดหนึ่งของฝ่าเท้ามีอาการผิดปกติ	หรือ	อาการ 
เจ็บปวด	ก็จะส่งผลไปถึงอวัยวะภายในท่ีสัมพันธ์	ทำาให้เกิด 
มีอาการเจ็บปวด	หรือ	ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องตามมา
การไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดฝอยกับฝ่าเท้า
	 ฝ่าเท้าท้ังสองข้าง	เป็นบริเวณท่ีอยู่ห่างไกลจากหัวใจ 
ที่สุด	 เป็นบริเวณที่ปลายสุดของเส้นโลหิตฝอยแดง	 และ	
เส้นโลหิตฝอยดำา	 วกกลับเพื่อนำาเลือดกลับสู่หัวใจ	 และ	
มีเส้นประสาทซึ่งถูกหล่อเลี้ยงด้วยเส้นโลหิตฝอยเหล่านี้	
บริเวณฝ่าเท้าจะเป็นบริเวณที่ต่ำาสุดในร่างกาย มีความ
ดันเลือดต่ำาท่ีสุด และ การไหลเวียนเลือดช้า และ ไม่สะดวก 
ท่ีสุด พลังลมปราณแห่งการไหลเวียนอ่อนท่ีสุด แต่ฝ่าเท้า
ทั้งสองข้างนี้ กลับมีบทบาทหน้าที่สำาคัญมากต่อสุขภาพ
ร่างกายมนุษย์
	 เม่ือฝ่าเท้าไม่ได้รับเลือดมาหล่อเล้ียงอย่างสม่ำาเสมอ 
นอกจากประสิทธิภาพการทำางานจะตกต่ำา	หรือ	กระท่ังเกิด
อาการบกพร่อง	เกิดอาการเจ็บปวดอันส่งผลให้อวัยวะต่างๆ	 
ในร่างกายที่เกี่ยวสัมพันธ์	 เกิดการทำางานบกพร่อง	 หรือ 
เจ็บปวดตามมา	และ	ส่งผลทำาให้เลือดไหลเวียนในระบบ 

หลอดเลือดสูญเสียความเป็นระเบียบ	 ติดขัด	 บกพร่อง 
ทำาให้ทั่วทั้งร่างกายสูญเสียความสมดุล
เท้าของผู้ป่วยเบาหวาน
 แผลที่เท้าเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำาคัญ และพบได้
บ่อยในผู้ป่วยเบาหวาน และจะนำาไปสู่การตัดขาในผู้ป่วย
ไดบ้อ่ยๆ	เนือ่งจากผูป้ว่ยเบาหวานจะ	ไมม่อีาการเจบ็ปวด
ทรมานจากแผลท่ีเกิดข้ึนท่ีเท้า	เพราะเท้าชาไม่มีความรู้สึก 
เหมือนปกติ	จึงละเลยท่ีจะเข้ารับการรักษา	โรคแทรกซ้อน 
นี้อาจป้องกันได้	 ถ้าได้รับการดูแลอย่างดีจากผู้ป่วยและ
ญาติ		ต้องช่วยดูแลรักษาเท้า	และเล็บ	การใส่รองเท้าที่ 
พอเหมาะไม่คับหรือกดจนเกินไป	 และเมื่อเกิดแผลแล้ว 
ต้องพยายามลดการลงน้ำาหนักที่แผล	วิธีง่ายที่สุดคือ	การ 
นอนพักเฉยๆอย่าพยายามเดินถ้าไม่จำาเป็น	 ต้องควบคุม
น้ำาตาลในเลือดให้เป็นปกติ	 และควรงดการสูบบุหร่ีเพราะ
บุหร่ีมีส่วนสำาคัญในการหายของแผล	เน่ืองจากการสูบบุหร่ี 
จะทำาให้เส้นเลือดทั่วร่างกายหดตัว	รวมทั้งที่เท้าด้วย
	 ปัจจัยต่างๆ	ที่นำาไปสู่การตัดขาในผู้ป่วยคือ	ภาวะ 
การขาดเลือดไปเลี้ยงเท้า		ความผิดปกติของเส้นประสาท 
ส่วนปลายไปยังบริเวณเท้า	การติดเช้ือท่ีเท้า	มีแผลท่ีหายยาก 
อุบัติเหตุที่ทำาให้เกิดแผลที่เท้า	 และ	 แผลที่ไม่ได้รับการ
ดูแลอย่างดี
ถุงเท้าไวทอปไบโอเอนเนอร์จี
	 ประกอบด้วยเส้นใย	MBF®  ให้พลังงานในช่วงคลื่น

อินฟราเรดระยะไกล	 กระตุ้นการ
ไหลเวียนโลหิตในหลอดเลือดฝอย
บริเวณเท้า และ ฝ่าเท้า กำาจัดกลิ่น 
และ ทำาให้เลือดไหลเวียนดี ช่วยให้ 
แผลหายเร็วขึ้น	 เหมาะกับบุคคล
ทั่วไปผู้รักสุขภาพ	 และ	 ผู้ป่วย 

เบาหวาน	ซึ่งมักมีอาการชาบริเวณ	ปลายเท้า		เนื่องจาก
เลือดไหลเวียนไม่สะดวก

ถุงเท้าไวทอป
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เภสัชไทยธรรม

 สารกลูต้าไธโอน	โด่งดังในวงการแพทย์	และ	ความงามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา	ในฐานะสารอาหารซึ่งทำาให้
ผูบ้รโิภค	มสีผีวิทีข่าว	และ	เปลง่ปลัง่มนี้ำานวลขึน้						ทัง้ในรปูแบบของการฉดีเขา้เสน้เลอืด	และ	การรบัประทาน 

เป็นอาหารเสริม	 หากแต่	 ในโลกของการแพทย์แห่งการชะลอความชราแล้ว	 กลูต้าไธโอนเป็นสารอาหารที่ล้ำาค่ากว่า
นั้นมาก	และ	เป็นสารอาหารที่เป็นกลไกหลักของกระบวนการต้านความชรา
สารต้านอนุมูลอิสระภายในเซลล์ และ สารอาหารแนะนำาในผู้ป่วยโรคตับ
	 กลูต้าไธโอน			เป็นสารต้านอนุมูลอิสระภายในเซลล์ท่ีละลายในน้ำา	ปริมาณของกลูต้าไธโอนในเซลล์มีมากกว่าวิตามิน อี
หลายล้านเท่า	ในตับจะมีกลูต้าไธโอนในปริมาณสูงมาก	เนื่องจากตับมีหน้าที่ในการกำาจัดสารพิษ	ยา	สิ่งแปลกปลอม

และ	แอลกอฮอล์	ส่วนกลูต้าไธโอนจะทำาหน้าที่กำาจัดสารพิษในตับออกอีกทีหนึ่ง
ปกติแล้ว	กลูต้าไธโอนถูกผลิตข้ึนภายในร่างกาย	แต่เม่ือร่างกายผ่านภาวะเครียด 
หรือ	ได้รับสารพิษมาก	หรือ	เป็นผู้ที่ตับมีปัญหา	เช่น	เป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบเอ	หรือ	บี	หรือ	ซี	หรือ	เป็นผู้ดื่มสุรา	ผู้มีไขมันเกาะตับ	ผู้ป่วยมะเร็งตับ 
หรือ	ผู้ป่วยโรคตับแข็ง	ผู้ป่วยเหล่านี้	จะมีการใช้ปริมาณกลูต้าไธโอน	ที่ร่างกาย 
ผลติขึน้มากกวา่ผูม้สีขุภาพปกติ					และ				มรีะดบักลตูา้ไธโอนในกระแสเลอืดต่ำากวา่ 
คนปกติมาก	ระดับกลูต้าไธโอนท่ีต่ำา	ทำาให้การทำางานของตับทรุดลงไปอีก	แพทย์ 

ทางเลือกพบว่า เม่ือมีการให้สารอาหารกลูต้าไธโอนในกลุ่มผู้ป่วยโรคตับต่างๆดังกล่าว พบว่า การทำางานของตับของ 
ผู้ป่วยดีขึ้น
กลูต้าไธโอน สารอาหารสำาคัญสำาหรับผู้สัมผัสกับสารพิษ  
	 มีผู้คนมากมาย	ที่วิถีชีวิต	หรือ	พฤติกรรมการดำารงชีวิต	ทำาให้เขาเหล่านั้น	เป็นผู้ที่สัมผัสกับสารพิษ	หรือ	ได้รับ 
สารพิษเข้าสู่ร่างกายตลอดเวลา	เช่น	ผู้ที่ดื่มสุรา	ผู้ที่สูบบุหรี่	ผู้ที่ใช้ยาแก้ปวดกลุ่มอะเซตามิโนเฟน	เป็นประจำา	ผู้ที่ต้อง 
สัมผัสกับยาฆ่าแมลง	หรือ	ยาปราบศัตรูพืช	ผู้ที่รับประทานอาหารปิ้ง	ย่าง	หรือ	อาหารหมักดองอยู่เสมอ	สารพิษที่ผู้คน

กลูต้าไธโอน…มีประโยชน์มากกว่าทำาให้ผิวขาว

กำาจัดสารพิษในตับ
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เหล่านี้ได้รับ	 จะทำาให้ตับต้องทำางานหนักในการกำาจัด 
มันออกไป	หากตับไม่สามารถกำาจัดสารพิษได้ทัน	สารพิษ
ส่วนเกินก็จะเป็นพิษต่อตับเสียเอง	และ	ย้อนกลับเป็นพิษ 
สะสมในร่างกาย	ก่อให้เกิดโรคท่ีร้ายแรง	และ	เร้ือรังตามมา 
และ	 เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่จะทำาให้เกิดเซลล์มะเร็งขึ้น
ภายในร่างกาย	
กลูต้าไธโอน สารอาหารจำาเป็นสำาหรับผู้ท่ีลดน้ำาหนัก

	 ในร่างกายของเรา	ตับเป็น 
อวัยวะที่เป็นศูนย์กลางในการ
แปรรูป	 คาร์โบไฮเดรต	 โปรตีน 
และ	ไขมัน	และ	เป็นอวัยวะสำาคัญ 
ที่ทำางานหนักมากตลอดเวลา	
ในผู้คนที่ลดน้ำาหนัก	 โดยเฉพาะ
การลดน้ำาหนักที่หวังผลรวดเร็ว	
ไขมันส่วนเกินที่ร่างกายต้องการ

กำาจดั	จะถกูแปรรปู	และทำาลายทีต่บั	หากไขมนัถกูลำาเลยีง
มาทำาลายที่ตับในเวลาอันรวดเร็ว และ มากเกินไป จะเกิด 
ปริมาณไขมันคั่งอยู่ในเนื้อตับ แทรกอยู่ตามเซลล์ตับ ก่อ 
ให้เกิดภาวะ “ไขมันเกาะตับ”	ในผู้ลดน้ำาหนักได้		ซ่ึงสามารถ
พัฒนาไปสู่โรคตับแข็ง	 ผู้ที่ลดน้ำาหนัก ซึ่งเข้าโปรแกรม
การกำาจัดไขมันอย่างรวดเร็ว จึงควรได้รับกลูต้าไธโอน เป็นสาร
อาหารเสริมในช่วงลดน้ำาหนัก	เพ่ือช่วยให้การทำางานของตับ
ดีขึ้น	เป็นการป้องกันภาวะไขมันเกาะตับ	และ	ตับแข็ง
กลูต้าไธโอน สารอาหารแนะนำาสำาหรับผู้รับประทานยาลด 
คลอเรสเตอรอล
	 ยาลดคลอเรสเตอรอลในปัจจุบัน	 มีผลข้างเคียง
อันไม่พึงประสงค์ต่อตับ	และ	หากรับประทานต่อเนื่องใน
ระยะยาว	จะมีผลต่อตับ	ทั้งในเรื่องตับอักเสบ	และ	ภาวะ
ตับแข็ง	นอกจากนี้	ยังมีผลลดระดับโคเอนไซม์คิวเทนใน
ร่างกายด้วย	ผู้ป่วยไขมันในเลือดสูง ที่รับประทานยาลด
คลอเรสเตอรอล จึงควรรับประทานกลูต้าไธโอน และ 

โคเอนไซม์คิวเทน เป็นสารอาหารเสริม
กลูต้าไธโอน สารอาหารที่กระตุ้นระบบภูมิต้านทาน และ 
ลดการอักเสบ

	 ในผู้ที่เป็นภูมิแพ้	 ผู้ที่เป็น 
หวัดบ่อยๆ	 ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้
ตัวเอง	หรือ	เอสแอลอี	ผู้ป่วย 
เอดส์	จะมีระดับภูมิต้านทานต่ำา 
และ	มีระดับกลูต้าไธโอน	ใน 
เลือดต่ำากว่าคนปกติ	 ทำาให้
เกดิอาการอกัเสบ	และ	ตดิเชือ้ 

ได้ง่ายรวมถึงผู้ป่วยสูงอายุ	หรือ	ผู้สูงอายุ	มีงานวิจัยจาก	
USDA Human Nutrition Research Center on Aging 
สหรัฐอเมริกา	กลูต้าไธโอนสามารถเพ่ิมจำานวนเม็ดเลือดขาว 
ของผู้สูงอายุในหลอดทดลอง	 ซึ่งเม็ดเลือดขาวมีหน้าท่ี
ทำาลายเช้ือโรค							และ	ส่ิงแปลกปลอมในร่างกาย	แสดงให้เห็นว่า 
กลูต้าไธโอนทำาให้ระบบภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคของ 
ร่างกายดีขึ้น
	 นอกจากน้ี	กลูต้าไธโอนยังมีผลควบคุมกระบวนการ 
อักเสบของร่างกาย	และ	ให้ผลลดการอักเสบด้วย
กลูต้าไธโอน สารอาหารต้านมะเร็ง
	 ผลของการต้านอนุมูลอิสระ	 และ	 กำาจัดสารพิษ
ออกจากตับ	ทำาให้กลูต้าไธโอน	มีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่ง 
ในการป้องกันการกลายพันธ์ุของเซลล์	 อันก่อให้เกิดเซลล์มะเร็ง 
อีกกลไกหนึ่งคือ	 กลูต้าไธโอนมีผลในการควบคุมการทำา
ลายของสเตียรอยด์ฮอร์โมน	 เช่น	 ฮอร์โมนเพศทั้งหลาย	
ซึ่งจะถูกทำาลายที่ตับ	 ทำาให้ลดโอกาสเกิดมะเร็งฮอร์โมน	
เช่น	มะเร็งต่อมลูกหมาก	มะเร็งเต้านม	เป็นต้น

Reference :
Laster Packer, Ph.D., and Carol Colman. 2000. The Antioxidant 
Miracle.	:	105-112
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มัลเบอร์ลีน ทางออกสำาหรับน้ำาหนักเกิน และ โรคเบาหวาน

	 ทฤษฎีความอ้วนยุคใหม่	 ให้ความสำาคัญกับการ
ลดแป้ง	 และ	 น้ำาตาล	 ออกจากอาหารในชีวิตประจำาวัน
มากกว่าการลดไขมันเสียอีก	และ	ผู้ที่ทำาให้ทฤษฎีที่ว่านี้
โด่งดังก็คือ	นายแพทย์โรเบิร์ต	ซี	แอทกินส์	เจ้าของตำารับ	
“แอทกินส์	ไดเอท”	ที่โด่งดังไปทั่วโลก	จากเมนูอาหารที่
ทำาให้คนที่ปฏิบัติตามลดน้ำาหนักลงได้กว่า 10 กิโลกรัม 
ภายใน 1 เดือน ภายใต้คอนเซพท์ท่ีว่า “ผอมได้โดยไม่ต้องอด” 
ซึ่งตรงกับจริตของคนอ้วนทั่วโลก
	 น.พ.แอทกินส์	เรียนจบแพทย์จากมหาวิทยาลัยของ 

มลรัฐมิชิแกน	 ตั้งแต่ปีค.ศ.	
1951	และ	เนื่องจากเขาเป็น 
แพทย์โรคหัวใจ	เขาพบโดย
การสังเกตุว่า	ผู้ป่วยโรคหัวใจ 
ของเขาส่วนใหญ่เป็นคนอ้วน 
และ	หากเขาไม่สามารถทำาให้ 
คนไข้ของเขาลดน้ำาหนักลงได้ 
เขาก็จะไม่สามารถรักษา
โรคหัวใจ	และ	คลอเรสเตอรอล 
สูงได้	 นายแพทย์แอทกินส์

ได้ทำาการศึกษาวิธีการลดน้ำาหนักมากว่า						40					ปี	และ	ประกาศ 
ทฤษฎีว่า	คนเราไม่ได้อ้วนเนื่องจากการรับประทานไขมัน 
มาก	แต่อ้วนเนื่องจากการรับประทานสารอาหารประเภท 

คาร์โบไฮเดรต	 นั่นคือ	 แป้ง	 และ	 น้ำาตาลมากต่างหาก	
หลักการก็คือ	ร่างกายของเรามีการใช้พลังงานจากแหล่ง
พลังงานหลักอยู่	2	แหล่ง	คือ	ไขมัน	หรือ	คาร์โบไฮเดรต	
เมื่อเราทำาการจำากัดแหล่งพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต	
คือ	ข้าว	แป้ง	น้ำาตาล	ออกไปมากที่สุด	ร่างกายก็จะหัน
ไปเผาแหล่งพลังงานที่สอง	 คือ	 ไขมัน	 แทน	 เพื่อให้ได้
พลังงาน
 เมนูของน.พ.แอดกินส์ จึงไม่มีการจำากัดปริมาณไขมัน
และ โปรตีน แต่ใน 2 สัปดาห์แรก ผู้ที่เข้าโปรแกรมต้องตัด 
คาร์โบไฮเดรตออกจนเกือบหมด	พบพ้นสัปดาห์ที่	2	 จึง
เพิ่มคาร์โบไฮเดรตเข้ามาในเมนูอาหารได้บ้างแต่เป็น

คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน 
ท้ังหมด	คือคาร์โบไฮเดรต 
ที่ไม่ผ่านการแปรรูป	เช่น	
ข้าวกล้อง	ขนมปังโฮลวีท 
ส่วนน้ำาตาลน้ันถูกตัดออก 
จากเมนูทุกเมนูโดยส้ินเชิง 

จนตลอดชีวิต	ถ้าไม่ต้องการป่วยเป็น	โรคเบาหวาน	หรือ
กลับมาอ้วนใหม่	ข้าวขาวก็ถูกตัดออกจากเมนู	เช่นเดียวกัน 
โดยผู้เข้าโปรแกรมจะต้องหันมารับประทานข้าวที่ไม่ผ่าน
การขัดสี	คือ	ข้าวกล้องแทน

สูตรอาหารเสริมควบคุมน้ำาหนักตัวใหม่ จากผงใบหม่อน สารสกัด 
จากถั่วขาว สารสกัดจากชาเขียว และ โครเมียม

new

ขนมปังโฮลวีท

เภสัชไทยธรรม
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 เมนูของน.พ.แอทกินส์ได้รับการโจมตีจากแพทย์
โรคหัวใจ และ นักโภชนาการหลายท่าน เนื่องจากการ
จำากัดคาร์โบไฮเดรต “โดยสิ้นเชิง” นั้น เป็นอันตราย
ต่อร่างกาย เพราะอาจทำาให้เกิดภาวะเลือดเป็นกรด ซึ่ง
มีอันตรายถึงชีวิต	 แพทย์	 เภสัชกร	 และ	นักโภชนาการ
ส่วนใหญ่จึงได้นำาวิธีการของน.พ.แอทกินส์	 มาประยุกต์
ใช้	โดยผู้เข้าโปรแกรม	เพียงจำากัดปริมาณคาร์โบไฮเดรต
ให้เหลือน้อยลง	จากอาหารประจำาวัน	และ	พบว่าได้ผล
ในการลดน้ำาหนักอย่างน่าพึงพอใจ	 โดยที่สุขภาพของผู้
เข้าโปรแกรมดีขึ้นด้วย
 มัลเบอร์ลีน สูตรอาหารเสริมควบคุมน้ำาหนักตัวใหม่
จากผงใบหม่อน สารสกัดจากถ่ัวขาว สารสกัดจากชาเขียว 
และ โครเมียม ที่ท่านสามารถนำามาประยุกต์ใช้ในการลด
น้ำาหนักแบบแอทกินส์ ไดเอท	 เพราะมัลเบอร์ลีน	 จะลด
ปริมาณการดูดซึมน้ำาตาลกลูโคสเข้าสู่ร่างกาย เหมาะท้ังกับ
ผู้ท่ีต้องการลดน้ำาหนัก ตามทฤษฎีการจำากัดคาร์โบไฮเดรต 
และ ผู้ป่วยเบาหวาน ท่ีจำาเป็นต้องควบคุมระดับน้ำาตาลในเลือด 

 ผงใบหม่อน ลดการดูดซึม
น้ำาตาลกลูโคส เข้าสู่กระแสเลือด โดย
การยับย้ังเอนไซม์ท่ีเปล่ียนน้ำาตาล 
โมเลกุลคู่	เป็นน้ำาตาลโมเลกุลเด่ียว 

ได้แก่	เอนไซม์ซูเครส	เอนไซม์มัสเตส	เอนไซม์ไอโซมัสเตส 
เอนไซม์ทรีฮาเลส	และ	เอนไซม์แลคเตส	ซึ่งโดยปกติแล้ว 
น้ำาตาลที่ร่างกายจะดูดซึมผ่านระบบทางเดินอาหาร	และ 
นำาเข้าสู่กระแสเลือดได้	จะต้องเป็นน้ำาตาลโมเลกุลเด่ียวเท่าน้ัน 
  สารสกัดจากถั่วขาว ยับยั้ง

การเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำาตาล	 โดย
ยับยั้งเอนไซม์ที่เปลี่ยนแป้ง	 เป็น 
น้ำาตาล	คือ	เอนไซม์อัลฟา	อะไมเลส 

เมื่อแป้งไม่สามารถเปลี่ยนเป็นน้ำาตาลได้	 ร่างกายจะได้
รับน้ำาตาลน้อยลง	ส่วนแป้ง	และ	เส้นใยจะถูกขับทิ้งออก

จากระบบทางเดินอาหาร
 สารสกัดจากชาเขียว	 ใน
ชาเขียวมีสารสำาคัญชื่อ	แคททิชิน 
(Catechin)	ซ่ึงให้ผลในการเร่งอัตรา 
การเผาผลาญของร่างกาย	 และ 
เร่งการเผาผลาญไขมัน				นอกจากน้ี 

ยังลดอัตราการสลายแป้ง	เป็นน้ำาตาล	ทำาให้ระดับน้ำาตาล 
ในเลือดไม่พุ่งข้ึนสูงอย่างรวดเร็ว	หลังการรับประทานอาหาร 
ชาเขียวช่วยปรับสมดุลคลอเรสเตอรอลได้อีกด้วย	ชาติญ่ีปุน 
ซึ่งเป็นชนชาติที่รับประทานคาร์โบไฮเดรตโดยเฉพาะข้าว
เป็นอาหารหลัก	ทราบความลับของชาเขียว	จึงได้ดื่มชา
เขียวเป็นประจำา	โดยเฉพาะก่อนมื้ออาหารทุกมื้อ
 โครเมียม อะมิโน แอซิด คีเลต	โครเมียมเป็นแร่ธาตุ
สำาคัญในกระบวนการเผาผลาญน้ำาตาล	และ	ไขมัน	ทำาให้ 
เหลือน้ำาตาลส่วนเกิน	และ	ไขมันส่วนเกินที่จะเปลี่ยนเป็น
ไขมันสะสมน้อยลง	 นอกจากนี้	 ยังสำาคัญต่อขบวนการ 
สังเคราะห์โปรตีนภายในร่างกายด้วย
 วิธีการรับประทานมัลเบอร์ลีน	:	รับประทานมัลเบอร์ลีน
ครั้งละ	3-4	เม็ด	ก่อนอาหารครึ่งชั่วโมง	ถึง	หนึ่งชั่วโมง	
 วิธีการลดน้ำาหนัก : งดคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว คือ 
ข้าวขาว แป้ง และ น้ำาตาล อย่างสิ้นเชิง ใน 2 สัปดาห์แรก
ของการลดน้ำาหนัก	ส่วนไขมัน	และ	โปรตีน	พืชผัก	ท่ีไม่
หวาน	ท่านสามารถรับประทานได้ตามปกติ	อย่าอดอาหาร 
หรือ	 ข้ามมื้ออาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง	 เพราะจะทำาให้อัตรา 
การเผาผลาญของร่างกายลดต่ำาลง ส่วนใน 2 สัปดาห์หลัง
ท่านสามารถเพ่ิมคาร์โบไฮเดรตไม่แปรรูปได้บ้าง แต่ไม่มาก 
เป็นต้นว่า ข้าวกล้อง ขนมปังไม่ขัดขาว เป็นต้น

ใบหม่อน

ถั่วขาว

ชาเขียว
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โรค “อ้วนลงพุง” มหันตภัยใกล้ตัว
เภสัชไทยธรรม

	 ผู้คนสมัยก่อนทั้งหญิง	และ	ชาย	มีรอบเอวที่เล็กบางอย่างไม่น่าเชื่อ	ในขณะที่ผู้คนในปัจจุบัน	มีรอบเอวที่หนา
ขึ้นเรื่อยๆ	 วงการแพทย์พบว่า มีโรคร้ายแรงชนิดหนึ่ง ซึ่งอยู่ใกล้ตัวเรามากๆ จนแทบจะไม่ทันสังเกตุ โดยมีขนาด 
“รอบเอว” ที่หนาขึ้น เป็นที่สังเกตุหลัก
 โรคอ้วนลงพุง หรือ Metabolic Syndrome X เป็นภาวะที่อ้วนโดยเฉพาะส่วนเอว หากปล่อยทิ้งไว้ ส่งผลให้เกิด
ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายแรง และ เรื้อรัง หลายชนิด 	คือ	โรคเบาหวาน	โรคอ้วน	โรคความดันโลหิตสูง	โรคไขมัน
ในเลือดสูง	โรคหัวใจ	โรคอัมพาต	อัมพฤกษ์	และ	โรคไตวาย	ทั้งเฉียบพลัน	และ	เรื้อรัง		ผู้ที่ป่วยเป็นโรค	“อ้วนลงพุง”	
จะมีน้ำาหนักเกินเล็กน้อย	น้ำาตาลในเลือดสูงเกินค่าปกติเล็กน้อย	ไขมันในเลือดสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย	ซึ่งผู้ป่วยแทบ
จะไม่ใส่ใจ	 แต่อาการเล็กน้อยของแต่ละระบบ จะนำาไปสู่การทำาลายอวัยวะ และ ระบบหลักของร่างกายทุกระบบ 
และ	 หากปล่อยไว้เนิ่นนานโดยไม่ใส่ใจจัดการ	 เราก็กำาลังนำาตัวเองไปสู่โรคร้ายแรง	 และ	 ภาวะพิการอย่างเงียบๆ 

จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคอ้วนลงพุง
	 ผู้ที่มีขนาดรอบเอวมากกว่า	36	นิ้วในชาย	และ	มากกว่า	32	นิ้ว 
	 ในหญิง	และ	มีภาวะต่อไปนี้อย่างน้อย	2	ข้อ
	 1.	 ความดันโลหิตมากกว่า	130/85	ผู้ท่ีได้รับยารักษาความดันโลหิต 
	 2.	 ระดับ	 Triglyceride	 >150	 mg%	 หรือผู้ที่เป็นไขมันสูงและ 
	 	 ได้รับยาลดไขมัน	
	 3.	 ระดับ	HDL	>	40,50	mg%สำาหรับชายและหญิง	หรือผู้ที่เป็น 
	 	 ไขมันสูงและได้รับยาลดไขมัน	
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	 4.	 ระดับน้ำาตาลสูงกว่า	100	mg%	 หรือผู้ที่ได้รับ
การวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานชนิดที่	2	

สาเหตุของการเกิดโรคอ้วนลงพุง
	 สาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการดำาเนินชีวิต 
ของเราเอง	โดยมีพฤติกรรมหลักๆ	คือ	การนิยมบริโภค
แป้ง และ น้ำาตาล เป็นประจำา	การไม่ออกกำาลังกาย	การ
ไม่เคลื่อนไหว	หรือ	การเคลื่อนไหวน้อยเกินไป	การสัมผัส 
กับมลภาวะอยู่เสมอ	และ	การถ่ายทอดทางพันธุกรรม	คือ	
มีบรรพบุรุษที่มีประวัติของการเป็นโรคอ้วนลงพุง	อย่างที่ 
ทางพุทธศาสนาใช้คำาว่า	“กรรมเป็นเผ่าพันธุ์”
การป้องกัน และ รักษาโรคอ้วนลงพุงด้วยตนเอง
	 1.	 ลดน้ำาตาลในเลือด	 หลีกเลี่ยงของหวาน	 และ	
ของมันทุกชนิด	ออกจากอาหารในชีวิตประจำาวัน
	 2.	 ออกกำาลังกายเป็นประจำา	 โดยเฉพาะการยก
น้ำาหนักเพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ
	 3.	 ลดน้ำาหนัก	โดยต้ังเป้า	ให้มีรอบเอวน้อยกว่า			36		น้ิว 
ในชาย	และ	32	นิ้วในหญิง
	 4.	 ลดปริมาณพลังงานที่รับประทาน	 และ	 เพิ่ม 
ปริมาณพลังงานท่ีใช้ในชีวิตประจำาวัน	 โดยการเคล่ือนไหว 
ทำาสิ่งต่างๆอยู่เสมอ	ถึงแม้วิถีชีวิตจะไม่เอื้อให้เคลื่อนไหว 
เช่น	 การทำางานนั่งโต๊ะ	 แต่ท่านต้องพยายามหาทาง
เคลื่อนไหวเอง	 เช่น	 การขึ้นลงบันได	 แทนที่จะใช้ลิฟท์		
การซักผ้า	แทนที่จะใช้เครื่องซัก	การเดิน	แทนที่จะใช้รถ 
เป็นต้น

	 5.	 นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ
อาหารเสริมที่แนะนำาในผู้ที่เป็นโรคอ้วนลงพุง
	 1.	 แอล-คาร์นิทีน	พลัส	วันละ	1-6	แคปซูล	เพื่อ
เพิ่มกล้ามเนื้อ	และ	เพิ่มการเผาผลาญไขมัน
	 2.	 บีดริงคส์	คอลลาเจน	วันละ	1	ช้อนชา	ก่อนนอน 
เพื่อกระตุ้นการเผาผลาญขณะนอนหลับ
	 3.	 โอริซอล	เทน	วันละ	1-2	แคปซูล	เพื่อเพิ่มการ
เผาผลาญของร่างกาย
	 4.	 มัลเบอร์ลีน	คร้ังละ							2-4						เม็ด	ก่อนอาหารคร่ึงช่ัวโมง 
	เพ่ือลดการดูดซึมน้ำาตาลของร่างกาย
	 5.	 สวีท	ซีเครท	วันละ	2-6	เม็ด	เพื่อกระตุ้นการ
เผาผลาญน้ำาตาล	และ	ไขมัน
	 6.	 ฟิชเชอร์	 โกลด์	 วันละ	1-2	 แคปซูล	 เพื่อลด
ภาวะดื้อต่ออินซูลิน	 น้ำามันปลาสามารถใช้ในแง่ของการ
ป้องกันไขมัน	และ	น้ำาตาลในเลือดสูงได้

แอล-คาร์นิทีน	พลัส โอริซอล	เทน ฟิชเชอร์	โกลด์

บีดริงคส์	คอลลาเจน บีดริงคส์	คอลลาเจน

สวีท	ซีเครท มัลเบอร์ลีน
new
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เส้นใย MBF ®นวัตกรรมสิ่งทอเพื่อสุขภาพ
	 บริษัท		VITOP		BIOENERGY	ประเทศจีน	ได้ถือกำาเนิด 
ขึ้นในปี	1992	เป็นบริษัทซึ่งพัฒนาไฮเทคโนโลยี	และได้รับ 
การรับรองจากคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งมณฑลกวางตุ้ง	ว่าเป็นบริษัทช้ันนำาในการพัฒนาเส้นใย
อัจฉริยะ  และ น้ำาอัจฉริยะในประเทศจีน  เครื่องผลิตน้ำา 
อัลคาไลน์และเครื่องนอนที่ผลิตมาจากเส้นใย MBF® ของ
VITOP ไดร้บัการรบัรองอยา่งเปน็ทางการใหใ้ชก้บันกักฬีา 
ทีมชาติในกระทรวงการกีฬาของประเทศจีน
 เส้นใย MBF® ได้รับการจดลิขสิทธิ์โลก และ ได้รับ
การตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารของสมาคมไหลเวียนโลหิต 
โลกในปี 1995 ว่าสามารถกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตใน 
หลอดเลือดฝอยได้โดยที่เส้นใย	MBF®	ประกอบด้วย	สาร
ประกอบที่ให้พลังงานชีวภาพ	ซึ่งเป็นแร่ธาตุในธรรมชาติ 
42	 ชนิดหลอมรวมถักทอเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของใยผ้าใน
ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น	 โดยใช้นาโนเทคโนโลยี	ก่อให้เกิดคลื่น
ในช่วงอินฟราเรดระยะไกล ซึ่งเป็นคลื่นแห่งชีวิต ให้ผล
ในการบำาบัด ฟื้นฟู ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ช่วยอาการ
เจ็บปวด และ อักเสบ เส้นใย MBF® ได้ถูกออกแบบออกมา
ในรูปแบบต่างๆกัน	เช่น	ที่รัดเข่า	ในผู้ที่ข้อเสื่อม	เข่าเสื่อม	
ปวดข้อ	และ	กระดูก	ที่รัดเอว	สำาหรับผู้มีปัญหาสุขภาพ
ในช่องท้อง	 และ	 ปวดกระดูกสันหลังบริเวณเอว	 รวม
ทั้งอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อต่างๆ	 รวมทั้งถุงเท้า	 ซึ่ง
ศาสตร์การแพทย์แผนจีนถือว่า	 เป็นศูนย์รวมของชีพจร	
และ	ระบบประสาททั่วร่างกาย
	 จากปี	1992	ถึง		2009	เป็นระยะเวลาถึง	17	ปี	ท่ีเส้นใย 
MBF®	ไดร้บัความนยิมในหมูผู่ม้ปีญัหาสขุภาพ	รวมถงึผูร้กั
สุขภาพมากมาย	ส่วนหนึ่งของตัวอย่างประสบการณ์ผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์จากเส้นใย	MBF®	จากบริษัท	Vitop	Bioenergy
ประเทศจีนได้ถูกเก็บรวบรวมและเผยแพร่	 ดังตัวอย่าง
ข้างล่างนี้

 นายหวัง อายุ 85 ปี ผู้เกษียณอายุจาก Center 
Advisory Committee รัฐบาลกลาง ประเทศจีน : ปัสสาวะ 
บ่อย นอนไม่หลับ
 “ผมปัสสาวะบ่อยมาก	เฉลี่ยแล้ว	20-30	ครั้ง	ต่อวัน
หลังจากผมได้ใช้ที่นอนเส้นใย	MBF® ของ	Vitop	อาการ
ของผมดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ	ตอนนี้ผมตื่นมาปัสสาวะตอน 
กลางคืนแค่	 1-2	 ครั้งเท่านั้น	 แล้วที่สำาคัญ	 ตอนนี้ผม
สามารถหลับได้ตั้งแต่	2	 ทุ่ม	 โดยไม่ต้องใช้ยานอนหลับ	
ผมรู้สึกดีมากครับ”

   นายทอง อายุ 65 ปี นักแสดงจากสมาคมข้ออักเสบ
National First Grade Actor of Beijing People’s Artistic 
Theatre ปักก่ิง ประเทศจีน : ลิ่มเลือดอุดตันในสมอง
 “ผมป่วยเป็นโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองมานานถึง	
13	 ปี	 อาการของผมแย่ลงเรื่อยๆจนในที่สุดผมหมดสติ 
ล้มลงในปี	1991	พอฟื้นขึ้นมา	ปรากฎว่าผมไม่สามารถยืด
แขนขวาได้	 นิ้วหัวแม่โป้งเท้าข้างขวาของผมไม่สามารถ 
กระดกขึ้นลงได้	 ผมรู้สึกหงุดหงิดมากๆ	 หลังจากมีผู้
แนะนำาให้ผมใส่กางเกงใน	และ	กางเกงขายาวของไวทอป 
ไม่นาน	ผมสามารถกระดกน้ิวโป้งเท้าขวาข้ึนลงได้ตามเดิม 
แขนขวาของผมมีเลือดเน้ืออบอุ่นข้ึน	 หลังจากเย็นชืดไร้ความ
รู้สึกมานาน	และ	แม้ว่าผมจะนำาเสื้อผ้าเส้นใยของไวทอป 
ไปซักหลายต่อหลายครั้ง	ประสิทธิภาพก็ยังคงเดิม”

ประสบการณ์ผู้ใช้จากไวทอป ไบโอเอนเนอร์จี ประเทศจีน

ที่นอนไวทอป
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 นายหวัง นักกีฬาทีมชาติเหรียญทองเทนนิสประเภทคู่
 จากงานโอลิมปิคครั้งที่ 25 ประเทศจีน : เคล็ด ขัด ยอก 
จากการฝึกกีฬา
	 “ผมเป็นนักกีฬา	ที่ต้องผ่านการฝึกหนักมาก	ข้อมือ 
เอว	ขา	และ	เท้าของผม	จะบาดเจ็บ	และ	เคล็ด	ขัดยอก	
เป็นประจำา	ซึ่งทั้งสร้างความเจ็บปวดทรมาน	และ	รบกวน 
การฝึกของผม	ผมไปซื้อที่รัดเอวกันกระแทก	ที่ปกป้องเข่า 
และ	 ที่รัดข้อมือทั่วๆไปมาใช้	 แต่ก็ไม่เกิดผล	 ในเดือน
ตุลาคม	ปี	1992	มีผู้แนะนำาให้ผมใช้ที่รัดเอว		ที่รัดข้อมือ		 
และ	ที่รัดเข่าของไวทอป	ผมพบว่า	ผมสามารถกลับไปใช้
ร่างกายส่วนที่เคยมีปัญหาของผมได้เป็นอย่างดี	 พลังข้อ
มือของผมกลับมาอย่างสมบูรณ์เป็นปกติ	และ	ถึงแม้ว่าจะ
ฝึกฝนอย่างหนัก		ผมก็ไม่ค่อยมีอาการเคล็ดง่ายๆอีกแล้ว 
แม้กระท่ังความเหน่ือยจากการฝึกฝน	ก็ลดลงจากเม่ือก่อน 
ที่สำาคัญ	 ถุงเท้าของไวทอปทำาให้เท้าผมไม่มีกลิ่นกวนใจ
เลยครับ”

ที่รัดเข่า ที่รัดเอว

 นางสาวลู อายุ 46 ปี พนักงานเก็บเงินที่กวางเจา
ดีพาร์ทเมนต์ สโตร์ ประเทศจีน : ปวดประจำาเดือน
	 “ดิฉันทุกข์ทรมานจากอาการปวดท้องประจำา
เดือนมาเป็นเวลาถึง	28	 ปี	 พยายามมาทุกวิธีการ	 แต่ก็
ไม่มีอะไรดีขึ้น	 หลังจากดิฉันได้ใส่กางเกงในของไวทอป
เพียงแค่	5	วัน	ดิฉันก็ไม่ปวดท้องอีกเลย	เหมือนได้ชีวิต
ใหม่เลยค่ะ”

 นางสาวลิน อายุ  43 ปี เจ้าหน้าท่ีศุลกากรท่ีกองเบ จูไห่ 
ประเทศจีน : ปวดเอว
	 “ดิฉันทุกข์ทรมานกับอาการปวดเอวมานานหลาย
ปี	 แม้กระทั่งวันที่ร้อนระอุ	 ดิฉันยังต้องใส่ผ้ารัดเอว	 เพื่อ
บรรเทาอาการปวด	ดิฉันกลายเป็นคนหงุดหงิด	ข้ีโมโห	ใคร
ก็เข้าหน้าไม่ติด	 จากอาการเจ็บปวดทรมานที่ตัวเองรู้อยู่
คนเดียว	หลังจากมีผู้แนะนำาให้ดิฉันใช้ที่นอนของไวทอป 
เป็นเวลา	2	เดือน	อาการปวดเอวที่เคยเป็นกลับดีขึ้นมาก	
เมื่อหน้าร้อนปีที่แล้ว	ดิฉันเลิกใช้ผ้ารัดเอว	และ	สามารถ
ใส่เสื้อผ้าบางๆแบบผู้หญิงคนอื่นบ้าง	 ดิฉันรู้สึกขอบคุณ
ในเทคโนโลยีของไวทอปมากค่ะ”

ที่นอนไวทอป

 นายลี อายุ 53 ปี นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท 
Zhang Mu Tou ประเทศสิงคโปร์ : เส้นเลือดในสมองแตก
	 6	 ปีที่แล้ว	 ผมป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตก	
ซีกขวาของผมอ่อนแรง	และ	ผมต้องใช้ไม้เท้าพยุงตัวเวลา
เดิน	 มีผู้แนะนำาให้ใช้ชุดชั้นในของไวทอป	 แล้วผมก็รู้สึก
ถึงบางสิ่งบางอย่างคืบคลานขึ้นมาบนร่างกายซีกขวา
ของผม	 ซึ่งปกติผมแทบไม่มีความรู้สึกใดๆ	 นอกจากนี้ 
ร่างกายซีกขวาที่เคยเย็นชืด	ก็ค่อยๆอุ่นขึ้นทีละน้อย	ผม
สามารถขยับมือขวา	และ	เท้าขวาได้มากขึ้น	หลังจากผม 
สวมใส่ชอุดชั้นในของไวทอปได้	5	วัน	ผมสามารถเดินได้
โดยไม่ใช้ไม้เท้าอีกต่อไป	 ลูกชายก็เลยซ้ือท่ีนอนไวทอปให้ผม 
ทุกวันนี้ผมสามารถเดินได้เองเป็นปกติ”
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 นายฮวง อายุ 38 ปี อาจารย์จากโรงเรียนแพทย์ 
Sichuan Medical University ประเทศจีน :
ริดสีดวงทวารหนัก
		 “ภรรยาของผมปวดเอวมาหลายปี	หลังจากเราซื้อ
ที่นอนของไวทอปมานอน	เธอมีอาการดีขึ้น	เนื่องจากเรา
นอนเตียงเดียวกัน	ตั้งแต่ระยะแรกผมรู้สึกหลับสบาย	และ	
สดชื่นเมื่อยามตื่นนอน	หลังจากเวลาผ่านไปสองเดือนผม 
รู้สึกประหลาดใจว่าอาการริดสีดวงที่ผมทุกข์ทรมานมา
นานถึง	12	ปี	กลับหายไป	จนถึงปัจจุบันนี้	เป็นเวลาหนึ่งปี 
มาแล้วที่โรคริดสีดวงไม่กลับมา”

ที่นอนไวทอป

 นายแลน อายุ 71 ปี อดีตนายตำารวจผู้เกษียณอายุ
จากกรมตำารวจจูไห่ : ลิ่มเลือดอุดตันในสมอง
	 “ผมทุกข์ทรมานกับอาการลิ่มเลือดอุดตันในหลอด
เลือดสมองมานานถึง	9	ปี	ปกติแล้วข้อทุกข้อของผมจะ 
เจ็บปวด	และ	เคลื่อนไหวแทบจะไม่ได้	หลังจากผมนอน
บนที่นอนไวทอปมา	1	เดือน	อาการบวมตามมือ	และ	ขา
ของผมดีขึ้นมาก	 รวมถึงจิตใจของผมด้วย	 จะว่าไปแล้ว 
อาการเจ็บปวดตามตัวของผมหายไปอย่างเห็นได้ชัด	
อาการปวดปัสสาวะบ่อยๆตอนกลางคืนก็หายไปด้วย	ผม
อยากลองผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆของไวทอปอีก	และ	เชื่อมั่น 
ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะช่วยผมได้”

 นางแยง อายุ 45 ปี เจ้าหน้าที่ขององค์กรสตรี
กวางเจา ประเทศจีน : เยื่อบุโพรงจมูกอักเสบ
	 “ฉันทุกข์ทรมานกับอาการเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบ
มากว่า	 2	 ปี	 ทุกเช้าฉันตื่นขึ้นมาด้วยอาการคัดจมูก	
จามถี่	 และ	 รู้สึกไม่สบาย	 หลังจากมีผู้แนะนำาให้ใช้
ปลอกหมอนของไวทอป	อาการคัดจมูกตอนเช้าก็หายไป	
ฉันทดลองใช้ต่อเนื่องอีก	1	สัปดาห์	อาการไม่สบายอื่นๆ
ในโพรงจมูกหายไปหมด	 ขอบคุณเทคโนโลยีของไวทอป
จริงๆค่ะ”

ปลอกหมอนไวทอป

 นายลี อายุ 42 ปี พนักงานบริษัท Zhuhai 
Ghuangfa Industrial Development ประเทศจีน : 
ความดันโลหิตสูง
	 “ผมทำางานในย่านท่ีเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตสูง 
ภายใต้ภาวะกดดันของงานทำาให้ผมปวดศีรษะเป็น
ประจำา	และ	นอนหลับยาก	ผมมีอาการความดันโลหิตสูง
อย่างต่อเนื่อง	 หลังจากมีผู้แนะนำาให้ใช้ปลอกหมอนของ
ไวทอป	อาการปวดศีรษะของผมดีขึ้น	ผมรู้สึกผ่อนคลาย
ขึ้น	 และ	 หลับง่ายขึ้นด้วย	 หลังจากหนุนปลอกหมอน
ไวทอปเป็นเวลา	1	 เดือน	 ความดันโลหิตของผมลดลงสู่
ระดับปกติ	 ผมติดปลอกหมอนไวทอปเหมือนคนติดบุหรี่
อย่างนั้นเลย”
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*ผ้าปิดตาไวทอป

มูลค่า 300 
บาท ฟรี!

 นางสาวชาง อายุ 48 ปี นักบัญชีจากบริษัท 
Shandong General Textile Supply and Marketing 
ประเทศจีน : ริดสีดวงทวารหนัก
	 “ดิฉันป่วยเป็นโรคริดสีดวงทวารหนักเป็นระยะ
เวลานานถึง	14	 ปี	 หัวริดสีดวงจะผลัดกันแตกโดยเฉลี่ย
เดือนละ	1	ครั้ง	ดิฉันทดลองทั้งยาจีน	และ	ยาแผนตะวัน
ตก	 แต่ไม่เห็นผล	 เดือนเมษายนปีที่ผ่านมา	 มีผู้แนะนำา
ให้ดิฉันใส่กางเกงในของไวทอป	 ไม่น่าเชื่อเลยค่ะ	 จนถึง
เวลานี้	หัวริดสีดวงยังไม่แตกอีกเลย”

	 	ประสบการณ์จริงของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ี	ได้รับ
การรวบรวมจากบริษัท	ไวทอป	ไบโอเอนเนอร์จี	ประเทศจีน 
และ	ส่งตรงมายังบริษัทไทยธรรม	อัลไลแอนซ์	ประเทศไทย 
เพื่อเป็นการแบ่งปันประสบการณ์	 หากพี่น้องไทยธรรม 
ท่านใด มีประสบการณ์เรื่องราวที่ชัดเจน เกี่ยวกับการใช้ 
ผลิตภัณฑ์ของเส้นใย MBF® ของไวทอป หรือ การดื่มน้ำา
อัลคาไลน์ของไวทอป ขอเชิญร่วมแบ่งปันประสบการณ์ 
โดยการส่งเรื่องราวพร้อมภาพถ่ายของท่าน	มายัง	บริษัท 
ไทยธรรม	อัลไลแอนซ์	วงเล็บมุมซองว่า	แชร์ประสบการณ์ 
ไวทอป	 ส่งถึง	 ศุภารมย์	 พรหมบุบผา	 (คุณมิ้ม)	 ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์	หรือ	แฟกซ์มาที่	02-946-1889	หรือ	E-
Mail	มาที่	unique21th@yahoo.com	*ทุกประสบการณ์
ที่ชัดเจน ท่านจะได้รับรางวัลตอบแทนความมีน้ำาใจ เป็น 
ผ้าปิดตาไวทอป ถนอมสุขภาพ และ ผิวรอบดวงตา 
มูลค่า 300 บาท ฟรี ! และ มีโอกาสได้ลงประสบการณ์
ในสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ทั้งสื่อโทรทัศน์ วิทยุ 
และ นิตยสาร	มาร่วมสนุกกันนะคะ	

ผ้าปิดตาไวทอป

• เสื้อ VITOP • หมวก VITOP

• ที่รัดเข่า VITOP • ที่รัดเอว VITOP

• ที่ปิดตา VITOP •  หมอน VITOP

•  ถุงเท้า VITOP •  ผ้าห่ม VITOP
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 ออกจําหนายมาไดระยะหน่ึงแลว กับ
ผลิตภัณฑ VITOP เสนใยอัจฉริยะ MBF กับ
คุณสมบัติที่สามารถดูแลสุขภาพของคุณไดอยาง
มหัศจรรย หากคุณไมเชื่อ!! เรามีประสบการณจริง 
จากผูใชจริงมาฝากกันคะ

     ดีจริง…   ตองพิสูจน กับ
ผลิตภัณฑ VITOP

     มีอยูวันหนึ่งตองไปสงของใหลูกคาที่โลตัส 
สมุทรปราการ บังเอิญเกิดลื่นลม กนกระแทกกับ
พื้นแรงพอสมควร หลังจากนั้นก็เริ่มมีอาการปวด
บรเิวณกนกบมาก เขียวช้าํ หลงัจากทีไ่ดไปหาหมอ 
คุณหมอไดใหยาทาแกปวด และยาแกอักเสบมา
ทาน แตก็ยงัมอีาการปวด และเวลาเดนิจะมอีาการ
กะเผลก ซึ่งในวันรุงขึ้นตองไปงานสัมมนากับทาง
บริษัท โชคดีที่เมื่อพ่ียุยทราบเรื่องไดใหที่รัดเอว
ไวทอปมาทดลองใส ผานไป 3 ชม.หลังจบงาน
สัมมนา สามารถลุกขึ้นเดินไดอยางคลองตัว ลืม
ไปเลยวามีอาการปวดหลังอยู ไมนาเชื่อจริงๆคะ 
เวลาเพียงแค 3 ชม.เทานั้น สามารถทําใหอาการ
ปวดหายไป ขอบคุณมากคะ

คุณสุภาพร ฉลาดการกิจ อายุ 54 ป 
  ผูอํานวยการศูนยใหญฯ สาขาสําโรงเหนือ    
          จ.สมุทรปราการ

R
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แชรประสบการณ

      เริ่มจากที่คุณแมประสบอุบัติเหตุ จักรยาน
ลมทบั ทาํใหมอีาการปวดหลัง เปนตอเน่ืองมาระยะ
หนึ่งพอดีทางบริษัทไดนําเขาผลิตภัณฑไวทอป แต
ยงัไมมจีดัจาํหนาย ทางพ่ียุยเลยอนุญาตใหทดลอง
ใชกอน ซึ่งผลที่ไดรับคืออาการดีขึ้นเรื่อยๆ อาการ
ปวดคอยๆทุเลาลง แตผลพลอยไดหลังจากใชไป
ครบ 1 เดือนคือพุง และน้ําหนักหายไป ลดลงไป
ถงึ 3 กก. ทาํใหดฉินัสนใจและหันมาทดลองใชบาง 
ซึ่งก็ไดผลจริงๆอาการปวดหลังเวลาขับรถไกลๆก็
ดีขึ้น ประมาณ 1 เดือนพุงก็ยุบลงไป ตอมาเลยได
มาทดลองใชเสื้อไวทอปบาง ผลที่ไดก็เปนไปอยาง
ที่คิดเพราะอาการปวดคอ และบริเวณไหลดีขึ้น ไม
ตองไปใหคุณหมอนวดคอ และบาให ซึ่งตามปกติ
จะไปเปนประจําเดือนละ 2 ครั้ง ยอมรับวาติดใจ
ผลิตภัณฑไวทอปจริงๆคะ และตอนน้ีก็กลายเปน
ครอบครัวไวทอปไปแลว

 คุณวิมลมาศ ศรีสุวรรณ อายุ 49 ป 
             จ.นครสวรรค
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เภสัชไทยธรรม

	 โกรท	ฮอร์โมน	(Growth	Hormone)	เป็นฮอร์โมน
ชนิดโปรตีน	หรือ	ที่เรียกว่าเปปไตด์ฮอร์โมน	ประกอบด้วย
กรดอะมิโน	191	 ชนิด	 เรียงร้อยต่อกันเหมือนสายสร้อย	
โกรท	 ฮอร์โมน	 ถูกผลิตขึ้นจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า 
และ มีหน้าที่สำาคัญในการกระตุ้นการเจริญเติบโต และ 
กระตุ้นการเผาผลาญของร่างกาย 
กระบวนการเจริญเติบโตของร่างกาย
 กระบวนการเจริญเติบโตของร่างกาย	เป็นกระบวนการ
ที่สลับซับซ้อน	และ	อาศัยการทำางานร่วมกันของฮอร์โมน
หลายชนิด	โดยที่มีฮอร์โมนหลัก	คือ โกรท ฮอร์โมน ซึ่งทำา
หน้าที่สำาคัญ 2 ประการ คือ กระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์
สร้างกระดูกอ่อน ทำาให้เกิดการเจริญเติบโตของกระดูก 
และ กระตุ้นให้มีการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ
	 เด็กที่ขาดโกรท	 ฮอร์โมน	 จะมีหน้าตาที่อ่อนกว่า
อายุจริง	รูปร่างเตี้ยเล็ก	แต่สมส่วน	อ้วนกลมเนื่องจากมี
ไขมันสะสมบริเวณลำาตัวมาก	 ถ้าเป็นเด็กชายจะมีขนาด
อวัยวะเพศเล็กไม่สมวัย	การขาดโกรท	ฮอร์โมน	ไม่มีผล 
ต่อระดับสติปัญญาของเด็ก	นอกจากการขาดโกรท	ฮอร์โมน 
แล้ว	การขาดธัยรอยด์ฮอร์โมน	และ	การขาดฮอร์โมนเพศ 
ก็ทำาให้เด็กเตี้ยเช่นกัน	 และ	 หากเด็กคนไหนมีฮอร์โมน
จากต่อมหมวกไตมากเกินไป	เด็กก็จะมีรูปร่างอ้วนเตี้ย
รู้ได้อย่างไรว่าลูกเตี้ย
 ให้นำาความสูงของเด็ก	 มาจุดลงบนเส้นกราฟมาตรฐาน

การเติบโต	 (Growth	 Chart)	 ซึ่งแยกเป็นกราฟสำาหรับ
เด็กหญิง	และ	เด็กชาย	ถ้าความสูงอยู่ต่ำากว่าเส้นสุดท้าย 
แสดงว่าเด็กมีความสูงต่ำากว่ามาตรฐานท่ีควรจะเป็น	 เด็ก
แรกเกิดจนถึง	1	ปี	ความสูงจะเพ่ิมข้ึนปีละ	25	เซนติเมตร 
ในเด็กอายุ			1-2			ปี	ความสูงจะเพ่ิมข้ึนปีละ			10	–	12			เซนติเมตร 
เมือ่เดก็อาย	ุ		2-4			ป	ีความสงูจะเพิม่ขึน้ปลีะ			6-7	เซนตเิมตร 
และ	เม่ือเด็กอายุ						4-10				ปี	ความสูงจะเพ่ิมข้ึนปีละ				5		เซนติเมตร 

ปัจจัย 3 ประการเพิ่มความสูงของลูก  
 1.	ให้ลูกรับประทานสารอาหารที่เพิ่มความสูง
ได้แก่สารอาหารที่กระตุ้นการหลั่ง โกรท ฮอร์โมน	 ซึ่ง
ประกอบดว้ยกรดอะมโินหลายชนดิ	เชน่	อารจ์นีนี			ไทโรซนี 
กลูตามีน	ไกลซีน	ไลซีน	เป็นต้น	วงการแพทย์พบว่า	เมื่อ
รับประทานสารกลุ่มนี้เข้าไป	 จะมีระดับโกรท	 ฮอร์โมน	
ในกระแสเลือดเพิ่มขึ้น

   2. ควรให้ลูกรับประทาน
แคลเซียม ในรูปของอาหาร
เสริม	 นมถั่วเหลือง	 กุ้งที่ 
รับประทานทั้งเปลือก	หรือ 
	ปลาที่รัประทานก้างได้		งาดำา 
ผักใบเขียว	 เราจะไม่ค่อย
ได้แคลเซียมจากนมสัตว์	

อยากให้ลูกสูง

โกรท	ฮอร์โมน

นมถั่วเหลือง
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เนื่องจากในนมมีฟอสฟอรัสซึ่งขัดขวางการดูดซึมของ
แคลเซียมอยู่สูง

	 3.	การออกกำาลังกาย	สามารถเพิ่มโกรท	ฮอร์โมน
ได้	วงการแพทย์แนะนำาว่า	มีการออกกำาลังกายบางชนิด
ท่ีทำาให้ปลายกระดูกของเด็กปิดช้าลง และ ทำาให้เด็กมีโอกาส 
สูงขึ้นอีก ได้แก่ การกระโดด ประมาณวันละ	20	 นาที	
ความสูงของการกระโดดเริ่มที่ประมาณ	1	ไม้บรรทัดจาก 
ระดับพื้นดิน	 และ	 ค่อยๆเพิ่มจนเป็น	 2	 ไม้บรรทัด 
(ประมาณ	90	 เซนติเมตร)	 สัปดาห์ละ	 3	 ครั้ง	 และ 
การว่ายน้ำา
ข้อจำากัดของการเพิ่มความสูง
 เมื่อเด็กมีการพัฒนาลักษณะที่สอง (Secondary 
Characteristics) ปลายกระดูกจะค่อยๆปิดลง	เช่น	การ
มีประจำาเดือนในเด็กผู้หญิง	การมีเสียงแตก	และ	ลูกอัณฑะ 
เคลื่อนลงถุงอัณฑะในเด็กผู้ชาย	 โดยทั่วไปเด็กสาวที่มี
ประจำาเดือนมาแล้วนาน	3	ปี	และ	เด็กหนุ่มที่มีเสียงแตก 
มานาน	3	 ปี	 มักจะหยุดโตแล้ว	 และ	 หมดโอกาสเพิ่ม
ความสูงอีก
อย่าเพิ่งหมดหวัง
 เด็กบางคนตัวเตี้ย	เข้าสู่วัยหนุ่มสาวช้ากว่าเพื่อนๆ	
แต่เมื่อโตเต็มที่แล้ว	 จะมีความสูงตามที่ควรจะเป็นตาม
กรรมพันธุ์		เรียกว่ากลุ่ม	“ม้าตีนปลาย”	ซึ่งในช่วงปลาย
ของวัยรุ่นจะมีความสูงเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว	ส่วนเด็กท่ีเข้าสู่ 

วัยหนุ่มสาวเร็วกว่าปกติ	 จะมีการเติบโตอย่างมากในวัยรุ่น 
ช่วงต้น	 เรียกว่ากลุ่ม	 “ม้าตีนต้น”	 มักจะหยุดสูงเร็ว 
เนื่องจากปลายกระดูกปิดเร็ว	อย่างไรก็ตาม	ถ้ามีแนวโน้ม
ว่าลูกจะไม่สูง ควรให้สารอาหารกลุ่มกระตุ้นโกรท ฮอร์โมน 
รับประทานอาหารที่มีแคลเซียม หรือ รับประทาน
แคลเซียมเสริม เล่นกีฬาที่มีการย่อ และ กระโดด ว่ายน้ำา
ต้ังแต่ก่อนเด็กเข้าสู่วัยรุ่น	คือ	ก่อนเด็กผู้หญิงมีประจำาเดือน 
และ	ก่อนเด็กผู้ชายเสียงแตก			

นอนเพิ่มความสูง
	 เน่ืองจากโกรท	ฮอร์โมน	เป็นฮอร์โมนท่ีหล่ังประมาณ 
เที่ยงคืน	และ	ในคืนหนึ่งจะหลั่งประมาณ			90	นาทีหลังการ
นอนหลับเท่านั้น เด็กๆทุกคน จึงควรเข้านอนไม่เกิน    4 ทุ่ม
มิฉะน้ัน	โกรท	ฮอร์โมนจะไม่หล่ัง	และ	เด็กจะมีโอกาสเต้ียได้ 
การรับประทาน GT Gold สารอาหารจากกรดอะมิโน 
หลายชนิด
	 รับประทาน	GT	Gold	2	แคปซูลก่อนนอน	และ	1	
แคปซูลในตอนเช้า	ขณะท้องว่าง

GT	Gold
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  คุณทองเพียร พิลึก
      อายุ 73 ป จ.นครสวรรค

    “เปนโรคเบาหวานและความ
ดัน พอถูกมดแดงคันไฟกัด
ทําใหเกิดอาการผิวหนังพุพอง
อยางรุนแรง แตเพียง 3 วัน 
ผิวหนังก็ยุบลงจากผลิตภัณฑ
ของบริษัทไทยธรรมคะ”

BEFORE BEFORE 

      6 พ.ย. 2552

AFTERAFTER 

      9 พ.ย. 2552

   ความหวงใยของลูกสาวที่รักคุณแมมาก ทําให
คุณสุทธญาณ พิลึก ลูกสาวที่นารักของคุณ
ทองเพียร พิลึก ตองคอยหม่ันดูแลเอาใจใสถึง
อาการเจ็บปวยของคุณแมเสมอมา ซึ่งเดิมที
คุณทองเพียรมีโรคเบาหวานและความดันอยูแลว 
แตก็เกิดชวงวิกฤตที่ทําใหลูกสาวของเธอกังวลใจ
อยางมาก เนื่องจากเจออุบัติเหตุถูกมดแดงคัน
ไฟกัดทั่วรางกาย ทําใหเกิดอาการผิวหนังพุพอง
อยางรุนแรง ปากเปอย ตาอักเสบ  ซึ่งแพทยได
ทําการรักษาจนกระท่ังสามารถกลับบานได แตก็
ยังไมหายขาด อาการที่ผิวหนังของคุณทองเพียร
ยังคงมีความรุนแรงอยางตอเน่ือง  จนกระท่ัง
ไดทานอาหารเสริม จากบริษัทไทยธรรม ที่
คุณสุทธญาณเอามาใหทานเปน เกรพซีด ออยล  
โอริซอล เทน  และ ฟชเชอร โกลด จากเดิมท่ีทาน
แคเกรพซีด พลัสอยูแลว ซึ่งทําใหสุขภาพรางกาย 

และอาการผิวหนังอักเสบอยางรุนแรงนั้นคอยๆดี
ขึ้น ภายในเวลาแค 2 อาทิตย และฟนตัวไดเร็ว
กวาตอนท่ีรกัษาในโรงพยาบาลเสียอกี อาหารเสริม
ของบริษัทไทยธรรม นอกจากจะเสริมสุขภาพให
รางกายดีขึ้นแลว ถือวายังชวยเสริมสุขภาพจิตใจ
ใหหายวิตกจากอาการเจ็บปวยตางๆ ไดอยางไม
นาเชื่อ ซึ่งก็ไมนาแปลกใจเลยคะที่คุณทองเพียร
จะบอกวาอาหารเสริมท่ีทานนั้นเปรียบเสมือนกับ 
“ยาเทวดา” เลยทีเดียว

ั และอาการผิวหนังอั



เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

    “เพียงแค 3 เดือน จากท่ีเคย
นํ้าหนัก 65 กก. นํ้าหนักลดลง
เหลือ 56 กก.เพราะผลิตภัณฑ
ของไทยธรรมคะ”

  คุณทองเล่ือม เล้ียงนิรัตน 
      อายุ 57 ป จ.กรุงเทพฯ

      อาชีพ พนักงานนวดแผนไทย

BEFORE BEFORE AFTERAFTER 

       จากปญหาทางดานสุขภาพที่รุมเราอยาง
หนกัของคณุทองเล่ือม มอีาการถงึขัน้กลัน้ปสสาวะ
ไมอยู ถึงขนาดตองพกกางเกงชั้นในติดตัวตลอด 
ซึ่งเปนผลเน่ืองจากการเขารับการผาตัดเนื้องอกท่ี
รังไขเมื่อ 20 ปกอน ในวันนี้อาการเหลานั้นไดดี
ขึ้นตามลําดับ หลังจากที่เร่ิมทานอาหารเสริมของ
บรษิทัไทยธรรมอยู 2 อาทติย ซึง่เปนเกรพซดี พลสั 
และเกรพซีด ออยล ควบคูกับเฟมินิ ซึ่งกอนหนานี้
ก็ไดทานลูกอมสวีท ซีเครท  ที่ชวยลดความอยาก
อาหารกอน ซึ่งผลออกมาเปนที่นาพอใจมาก ถึง
แมน้ําหนักจะคงที่ แตเสื้อผาที่เคยใสหลวมทุกตัว 
โดยใชเวลาไมถึงเดือนดวยซํ้า และผลพลอยได
จากการทานอาหารเสรมิเพือ่รกัษาสขุภาพนีก้ท็าํให 
ผิวพรรณนั้นดูสดใสเปลงปลั่งขึ้น ฝาเลือดที่แกม
หายไปโดยไมรูตัว 

 ดวยความจริงใจที่ทางบริษัทไทยธรรมมี
ใหตอลูกคาทุกคน ทําใหคุณทองเล่ือมไดผันตัวเอง
มาเปนเจาของธรุกจิรวมกบัทางบรษิทัฯ ทาํใหมรีาย
ไดเพิ่มขึ้นอีกเกือบหม่ืนบาท จากเดิมที่มีรายไดใน
อาชีพนวดแผนไทยแลว ถือวานอกจากสุขภาพจะ
ดีขึ้นแลว ก็ยังรับทรัพยเขากระเปาเพิ่มขึ้นไดงายๆ 
กับครอบครัวไทยธรรมคะ

แชรประสบการณ
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  คุณสุปราณี อ่ิมเจริญกุล (เล็ก) 
      อายุ 48 ป จ. กรุงเทพ
         อาชีพ แมบาน

   “ฉันโชดดีมากคะ ท่ีพบวา เน้ือ
งอกท่ีทรวงอกท้ัง 2 ขางลดลง 
และหายไป ไมตองกลัวมะเร็ง
อีกแลวคะ”

 ขางขวา กอนเน้ือ 1 กอน ( ก.ค. 52)  

 กอนเน้ือ 

    ในชีวิตไมเคยคิดวาตัวเองจะตองมาเจอกับโรค
ที่ผูหญิงหลายคนกลัว นั่นคือโรคมะเร็งเตานม ซึ่ง
ดฉินัเองเกือบท่ีจะตองเปนโรคมะเร็งเตานม แตมนั
กลายเปนเพยีงแคกอนเน้ือบรเิวณหนาอก จากการท่ี
เริม่มีอาการเจบ็หนาอกเมือ่ป 2549 และตรวจพบวา
มกีอนเน้ืออยูทีบ่รเิวณหนาอกดานขวา 1 กอน ตอน
นัน้รูสกึกลวั และเปนกงัวลมาก แตหลังจากเปล่ียน
รพ.มาแลวหลายที่จนกระทั่งลาสุดเมื่อตนป 52 พบ
กอนเนื้อเพิ่มมาอีก 2 กอนที่ดานซาย ตองมีวิธีการ
รกัษาคือการนัดมาดูความเปล่ียนแปลงของกอนเน้ือ 
และเจาะเพ่ือนําเชื้อมาดูวามีเชื้อมะเร็งหรือไม จน
กระทั่งคุณไก จินตนา แนะนําใหทานเปลี่ยนจาก

เกรพซีด พลัสที่ทานอยูเปนประจําอยูแลว เปน
เกรพซีด ออยล  คูกับ ฟชเชอร โกลด  และ
บีดริงคส(ปลา) เริ่มทานต้ังแต ก.ค.-ธ.ค. 52  ก็
ถึงวันครบกําหนดนัดตรวจ ผลการตรวจพบวา
กอนเนื้อดานขวาที่มี 1 กอนหายไป สวนดาน
ซายก็เหลือเพียง 1 กอน จาก 2 กอน สรางความ
ประหลาดใจใหกับดิฉัน และคุณหมอมากคะ ตอง
ขอขอบคุณบริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซมากท่ีมี
ผลิตภัณฑอาหารเสริมดีๆแบบน้ี และสัญญาวาจะ
เปนครอบครัวไทยธรรมตลอดไป

 ขางขวา กอนเน้ือหายไป ( ธ.ค. 52)  

BEFORE BEFORE 

AFTERAFTER 
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แชรประสบการณ

BEFORE BEFORE 
  คุณบุษบา เทียมทัน (อ๋ัน) 

      อายุ 51 ป  จ. กรุงเทพฯ
         อาชีพ ธุรกิจสวนตัว

    “สารสกัดจากเมล็ดองุน ทําให
คาของเลือดท่ีเคยมีเช้ือมะเร็ง 
กลับมาอยูในระบบปกติ นา
อัศจรรยจริงๆคะ”

     ดวยพฤติกรรมการทานอาหารประเภทปง 
ยางอยูเปนประจํา จนกระทั่งมีอาการถายออกมา
เปนกอนแข็ง สลับกับอาการทองเสีย ซึ่งตอนแรก
หมอบอกวาเปนเพียงอาการของลําไสอักเสบ จน
กลายเปนมะเรง็ลาํไสใหญ ตองผาตดัลําไสใหญทิง้
ไปถึง 18 นิ้ว หลังจากนั้นก็ตองมีการใหคีโมอีก 6 
เดือน เดือนละ 5 วัน วันละ 7 เข็ม ทําใหรางกาย
ซบูผอม แตโชคดทีีไ่ดวธิกีารดแูลตวัเองทีถ่กูวิธ ีตอ
มาเมือ่รางกายฟนตวัขึน้ แตผลเลือดยงัคงมเีชือ้ของ
มะเร็งอยู คาไมคงท่ี ไดพยายามหาอาหารเสริม
ตามทองตลาดมารับประทานดูเปนป โดยมีความ
ตองการอยากใหคาของเลือดดีขึ้นกวานี้ หมดเงิน
ไปเปนจาํนวนมาก กย็งัไมเห็นผลจนไดมารูจกั และ
ทดลองทานอาหารเสริมของไทยธรรม เกรพซีด พลสั 
จากการแนะนําของเจาของศูนยใหญฯที่จ.สุรินทร 

ผานไปไมนาน และไดกลับไปตรวจคาของเลอืด ผล
ปรากฏวาคาของเลอืดลดลงอยูในระบบปกต ิ แถม
สขุภาพยังแขง็แรงขึน้อกีดวย ประทับใจมากคะท่ีได
มารูจักกับผลิตภัณฑ ไทยธรรม  

AFTERAFTER 
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   คุณนเรศ จันทราพัฒนะ
   อายุ 25 ป จ. ปราจีนบุรี

   อาชีพ ธุรกิจสวนตัว

BEFOREBEFORE 

    “ผมสามารถกลับมาเลน
บาสเกตบอลไดอีกคร้ัง หลัง
กระดูกออนขอตอฉีกขาด 
เพราะลาดีนครับ”AFTERAFTER 

    ผมนเรศ จันทราพัฒนะเคยเปนนักกีฬา
บาสเกตบอลในสมัยมัธยมปลายและเมื่อจบมา
ผมไดหยุดเลนไปประมาณซักหน่ึงป พอกลับมา
เลนอีกคร้ังก็มีอาการเจ็บเขาอยางหนักไปพบคุณ
หมอ ก็วินิจฉัยวา  กระดูกออนที่รองรับขอตอฉีก
ขาดตองทําการสองกลองผาตัด ผมเครียดมากไม
อยากผาตัด เพราะวาในวงการนักกฬีานั้น ทุกคน
จะรูดีวาหากผาตัดโอกาสที่จะเหมือนเดิมคงยาก 
บวกกับเราไมมคีนดูแลอยางใกลชดิเหมือนนักกฬีา
อาชีพท่ัวไป หากผาตดัแลวกลับมาเลนกฬีาอีก แลว
ประสบอุบัติเหตุอาจเปนเรื่องใหญกวาเดิม ผมจึง
ไมยอมผา เพราะกลัววาจะไมไดกลับมาเลนกีฬา
บาสเกตบอลท่ีผมรักอีก จนผานมาประมาณ 3 ป 
ผมตองทนกับความเจ็บปวดน้ันตลอดเวลาจนคุณ
มินทรลดา(คุณปุก) แนะนําใหทานลาดีน ทานผาน
ไป 3 ถึง 4 วันแรก มีอาการเจ็บมากแตผมก็ทน 

หลังจากน้ันอาการก็ดีมาเรื่อยๆจนครบ 1 เดือน
ผมแทบไมมีอาการเจ็บอีกเลย เมื่อหายจากอาการ
เจ็บปวดนัน้ ผมไดทาน บดีรงิคส คอลลาเจน ควบคู
กบั แคลแมค เพือ่รกัษากระดกูใหหายขาด ปจจุบนั
ผมสามารถกลับไปเลนบาสเกตบอลและออกกําลัง
กายไดโดยไมมีความเจ็บปวดอีกแลว ตองขอบคุณ
บริษัทไทยธรรมมากครับสําหรับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตผม  และทําใหผมสามารถเลนกีฬาท่ีผมรัก
ไดตลอดไป  
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BEFORE BEFORE 
   คุณชาคริต อ่ิมเจริญกุล  

      อายุ 25 ป จ. กรุงเทพฯ
         อาชีพ นักศึกษา

   “ตอนน้ีผมหนาใสไมตองกังวล
กับปญหาสิว  เพราะผลิตภัณฑ
ดีๆของไทยธรรมครับ”

AFTERAFTER 

    ปจจุบันนี้ปญหาสิวบนใบหนาของวัยรุน สราง
ความไมมั่นใจใหเกิดขึ้นกับผูที่เปนอยางมาก และ
ผมก็เปนอีกหนึ่งคนที่ตองเจอกับปญหานี้ เมื่อกอน
ผมจะมีปญหาสิวบริเวณใบหนา แตเปนเพียงเล็ก
นอย ไปหาหมอตามคลินิกรักษาผิวหนาทั่วไป แต
ก็ไมหายขาดสักที ยิ่งไปกวานั้นพอหยุดยา ก็กลับ
มาเปนเยอะขึ้นกวาเดิม เรียกวา หนาแดงทั้งหนา 
เครียดมากครับ เพราะตอนน้ันในกลุมเพ่ือนมีผม
คนเดียวที่เปนสิว คุณแมเลยแนะนําใหทาน
เกรพซีด พลัส คูกับสบูลางหนา และมารคสําหรับ
สวิอกัเสบ ของบรษิทัไทยธรรม ทีค่ณุแมเปนสมาชกิ
อยู ตอนแรกผมไมเชื่อหรอกครับแตทําตามเพราะ
ตัดความรําคาญ แตผลที่ไดมันมหัศจรรยมาก 
เพราะสิวเริ่มนอยลง หนาไมคอยแดง จนมีคน
มาถามวาไปทําอะไรมาสิวนอยลง หลังจากนั้น

ทางบริษัทไดออกผลิตภัณฑอาหารเสริมแอคนิกา 
สาํหรับผูทีม่ปีญหาสิวโดยเฉพาะ ซึง่ผมทดลองทาน
แลวดีมากครับ ปจจบุนันีเ้ดนิไปไหนมาไหน หนาใส
ไมตองอายใครแลวครับ

แชรประสบการณ
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BEFORE BEFORE 
  คุณวิภาศรี  ศรีไพบูลย (เหมียว) 

      อายุ 31 ป จ. ราชบุรี
         อาชีพ ธุรกิจสวนตัว

    “ผิวของเหมียวดูออนเยาว 
สดใส และไรร้ิวรอย ความ
ม่ันใจกลับคืนมาแลวคะ”

AFTERAFTER 

     ผูหญิงกับเรื่องความสวยความงามน้ันเปนสิ่งท่ี
ควบคูกันเสมอ เชนเดียวกับคุณวิภาศรี ศรีไพบูลย 
ที่ตองหมั่นดูแลตัวเองมากกวาปกติ เพราะกิจวัตร 
ประจําวันของเธอ ที่ทุกเชาและเย็นตองขับ
รถมอเตอรไซดไปสงลูกเขาโรงเรียน ทุกวัน  ทําให
ผวิพรรณของเธอตองไดรบัการบํารงุอยางมาก การ
โดนแสงแดดทุกวัน ทําใหผวิพรรณของคุณวิภาศรี
ดูไมเปลงปลั่ง อีกทั้งยังเกิดปญหาฝาและริ้วรอย
บนใบหนา แตโชคดีที่ไดคุณยายที่นารักแนะนํา
ใหทานผลิตภัณฑเสริมอาหารเกรพซีด พลัส ของ
บริษัทไทยธรรม 1 กระปุก ซึ่งชวยใหอาการฝานั้น
ลดลงอยางเหน็ไดชดั หนากเ็ริม่ใสขึน้ จากผลทีอ่อก
มาเปนท่ีนาพอใจคุณวภิาศรีเลยติดใจทานบดีรงิคส
เพิม่ ประมาณ 3 อาทติย กช็วยลดร้ิวรอยบนใบหนา
ใหกลับมามีน้ํามีนวล ออนเยาวเหมือนกอน ตามท่ี

ตัง้ใจไว ความสวยสดใสท่ีกลับมาเหมือนเดมิจึงชวย
เรียกความมั่นใจใหคุณวิภาศรีไดมากขึ้น 
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แชรประสบการณ

  คุณวริษา เทวโรทร (นุย) 
      อายุ 33 ป จ.ปทุมธานี
         อาชีพ คาขาย

BEFORE BEFORE AFTERAFTER 

    บานทําธุรกิจในการจัดอาหารสด สงตาม
โรงงานตางๆ โดยจะมีคนมารับเปนหลายๆสิบ
กิโลกรัม และมีลูกนองเพียงแคคนเดียวทําใหคุณ
วริษา หรือคุณนุย ตองทํางานหนัก ตองยกของ
หนักเรื่อยมาทําใหคุณนุยตองเจอกับอาการปวด
หลัง ปวดเอว และจากการสนันิษฐานของหมอพบ
วาหมอนรองกระดูกเคลื่อน วิธีการรักษาท่ีดีที่สุด
คือการหยุดทํางานหนัก แตเนื่องจากหยุดไมได 
จึงตองพ่ึงการฉีดยาระงับอาการปวด  ตองกลับ
มายกของหนักเชนเดิมทําใหคุณนุยกลับมาปวด
ใหมอยูดี และหาหมออยู 2-3 รอบอาการท่ีเปน
ก็ไมหาย จนกระทั่งไดรับการแนะนําผลิตภัณฑ
เสริมอาหารของไทยธรรม ไดทดลองทานอาหาร
เสริมลาดีน เกรพซีด พลัส และบีดริงคส(ปลา) 
ชวงแรกทานคูกับยาของหมอ แตพอเร่ิมรูสึกวา
อาการดีขึ้น จึงหยุดยาหมอ และปจจุบันก็ไมตอง

ไปหาหมออีกเลย ไมเพียงแตอาหารเสริมเทานั้น
คุณนุยยังเลือกใชที่รัดเอวไวทอป เสนใยอัจฉริยะ 
MBF รวมดวย ทําใหสามารถควบคุมตัวเองไม
ใหยกของหนักในทาที่ไมถูกตองไดอีกดวย และ
ดวยคุณสมบัติพิเศษของเสนใยอัจฉริยะ สามารถ
บรรเทาอาการปวดหลัง ปวดเอวได มหัศจรรย
มากคะ อีกหน่ึงความประทับใจ หลังจากท่ีทาน
อาหารเสริมมาไดประมาณ 2 เดอืน สดัสวนกระชับ 
ปจจุบันนี้ทานมาได 5-6 เดือนแลวน้ําหนักลดลง 
5-6 กก.ไมตองไปหาคณุหมออกีแลว แถมผวิพรรณ
ยังดีขึ้นอีกดวย 

®

    “คุณสมบัติพิเศษของเสนใย
อัจฉริยะ MBF จากไวทอป 
ชวยบรรเทาอาการปวดหลัง 
ปวดเอวได มหัศจรรยจริงๆคะ”

R

ยงแตอาหารเสริม
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  คุณเบญญาภา อายุยืน (ออย)  
  อายุ 31ป จ.นครปฐม

 อาชีพ พนักงานประจํามหาวิทยาลัย 

    “เพียงแค 4 เดือน จากท่ีเคย
นํ้าหนัก 65 กก. นํ้าหนักลดลง
เหลือ 54 กก.เพราะผลิตภัณฑ
ของไทยธรรมคะ”

BEFORE BEFORE 
AFTERAFTER 

      หลังจากการคลอดลูก ออยตองประสบกับ
ปญหาน้าํหนักตวัทีม่ากเกนิกวาทีเ่คยเปน ทาํใหออย
รูสกึเปนกังวลมากคะ ไมเพียงแตในเร่ืองตวัเลขของ
น้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น  แตสัดสวนก็เพิ่มมากขึ้นตาม
ไปดวย เคยใชวิธีการลดนํ้าหนักมาหลายคร้ัง ทั้ง
ทานยาลดความอวนที่สั่งจากหมอ หรือผลิตภัณฑ
ลดนํ้าหนักตามทองตลาดทั่วไป ไมเพียงแตไม
ประสบความสําเร็จ แตกลับมีผลโยโย ทั้งมึนศรีษะ 
คอแหง ปากแหง ตาแหง เรียกวารางกายเริ่มรับไม
ไหว  แตหลังจากที่ไดใชผลิตภัณฑของไทยธรรม 
เปนเกรพซีด พลัส แอล คารนิทีน พลัส แมคทริม 
และบีดริงคส (ปลา) เพียงแค 4 เดือน จากที่เคย
น้ําหนัก 65 กก. น้ําหนักลดลงเหลือ 54 กก.เทานั้น 
ไมเพยีงเทานัน้ สดัสวนของออยดกูระชบั ผวิพรรณ
สดใส สุขภาพรางกายแข็งแรงขึ้นมาก ขอบคุณ
บริษัทไทยธรรมมากคะ ที่เรียกความมั่นใจกลับคืน
มาใหคะ
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  คุณปราณี  ยังธรรมกุล (เอ)  
      อายุ 28 ป จ.นครปฐม 
         อาชีพ แมบาน

  “หมดกังวลเร่ืองนํ้าหนัก 
และรูปราง เพียงแค  3 เดือน
นํ้าหนักลดลง 6 กก. เคล็ดลับ
ดีดีท่ีตองบอกตอคะ”

AFTERAFTER BEFOREBEFORE 

      ครั้งหนึ่งเอตองเจอกับปญหาอาการบวมหลัง
คลอดลูก จากคนท่ีเคยนํ้าหนัก 48 กก. แตหลัง
จากคลอดลูกคนที่ 2  ทําใหน้ําหนักเพิ่มขึ้นมา
เปน 62 กก. เลือกซื้อผลิตภัณฑลดน้ําหนักทั่วไป
ตามทองตลาดมาทาน เพียง 1 เดือนเทานั้น 
น้ําหนักลดลงไปถึง 10 กก. แตผลที่ตามมารายแรง
ยิ่งกวาคะ เพราะหลังจากที่หยุดทานผลิตภัณฑลด
น้ําหนัก ก็เกิดโยโยน้ําหนักขึ้นมาเทาเดิม แถมดวย
อาการบวมน้ํา รูปรางใหญกวาเดิม กลุมใจมากคะ 
แตชีวิตเอก็เร่ิมดีขึ้นหลังจากท่ีไดรูจักกับผลิตภัณฑ
ของไทยธรรม ไดทานเกรพซีด พลัส และบีดริงคส 
(ปลา) อาการบวมนํ้าก็เริ่มลดลง แตน้ําหนักตัวยัง
คงเทาเดิมอยู ตอมาไดทานสวีท ซีเครท ลูกอมท่ี
ชวยลดความอยากอาหารเพ่ิม ไมนาเช่ือจริงๆคะ 
จากนํ้าหนัก 62 กก.ลดลงมาเหลือ 56 กก.ภายใน
เวลาเพียงแค  3 เดือนเทานั้นเอง แถมผิวพรรณที่

เคยเปนกระ ก็คอยๆจางหายไป มั่นใจขึ้นมากคะ 
สําหรับผูหญิงอยางเราตองรูจักการดูแลตัวเองใหดู
ดอียูเสมอนะคะ และผลิตภัณฑของไทยธรรม ชวย
คุณไดจริงๆคะ

แชรประสบการณ
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ประกาศรับสมัครศูนยใหญประกาศรับสมัครศูนยใหญ
“ä·Â¸ÃÃÁ”“ä·Â¸ÃÃÁ”  ทั่วประเทศทั่วประเทศ

      ไทยธรรม อัลไลแอนซ มีนโยบายในการกระจายศูนยใหญทั่วประเทศ เพื่อรองรับโครงการใหมที่เตรียม
เปดตวัในป 2010 นี ้ จงึขอแจงใหพีน่องไทยธรรมทราบถงึจงัหวดัทีย่งัไมมศีนูยใหญ พีน่องทานใด หรอื สาย
งานของพ่ีนองทานใดทีส่นใจ สามารถย่ืนแบบฟอรมแสดงความจํานงเปนศนูยใหญไดทีผู่จดัการเขต (Area 
Manager) และ ผูชวยผูจัดการเขต (Assistant Area Manager) ทุกทาน ดังรายชื่อตอไปนี้
         1. คุณปนัดดา  วิถีพัฒน  (มด) เบอรมือถือ 08-6777-3484,  08-3013-9490
         2. คุณรัชชาภา ไชยมล    (วิว) เบอรมือถือ 08-6539-4393,  08-6312-8125
       

รายช่ือจังหวัดที่ยังไมมีศูนยใหญ
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1.กรุงเทพฯ (เขตละ 1 ศูนย)  2.กาญจนบุรี  3.ฉะเชิงเทรา  4.ชัยภูมิ   
5.เชียงราย(อ.เมือง)  6.ตราด  7.นครนายก  8.นครราชสีมา(ปากชอง) 
9.นราธิวาส  10.นาน  11.บุรีรัมย  12.ปตตานี  13.พะเยา  14.พังงา 
15.พัทลุง  16.มหาสารคาม  17.แมฮองสอน  18.ยโสธร  19.ยะลา  20.ระนอง  

1.เชียงใหม   2.นนทบุรี    3.ประจวบคีรีขันธ(อ.เมือง,หัวหิน)
4.ขอนแกน(อ.เมือง,ชุมแพ) 5.สุราษฎรธานี(อ.เมือง,เกาะพะงัน)

21.ราชบุรี  22.เลย(เมือง) 23.ลําพูน  24.สกลนคร  25.สตูล  26.สมุทรสงคราม  27.สมุทรสาคร  
28.สระแกว  29.สระบุรี  30.สิงหบุรี  31.สุโขทัย(อ.เมือง)  32.หนองคาย  33.หนองบัวลําภู 34.อางทอง 
35.อํานาจเจริญ  36.อุดรธานี  37.อุบลราชธานี 
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