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“งานวิจยั สารสกัดเมล็ดองุน่ ”

เภสัชไทยธรรม

ภ.ญ.อาริยา สาริกะภูติ

Prof. Dr. Agapios Sachinidins, Cologne

สารสกัดเมล็ดองุน่ มีงานวิจยั ทางการแพทย์มากกว่า
12,000 ฉบับ โดยทีบ่ ริษทั Vitis Vital เยอรมัน ผูน้ �ำ การ
ผลิตสารสกัดเมล็ดองุ่นแบบสกัดเย็น (Cold-Pressed
Method) ได้รวบรวมผลวิจยั เด่นๆหลายฉบับมานำ�เสนอ
ดังนี้
งานวิจยั ของ FWI-Insitute of Research, Economy
and Informatics, Eisenschmitt, Germany
ลดความดันโลหิต
กระตุน้ การไหลเวียนโลหิต
ป้องกันลิม่ เลือดอุดตันในหลอดเลือด
ผลการวิจัยจาก FWT เยอรมันนี ระบุว่า สาร Proanthocyanidin ในผงเมล็ดองุ่นสกัด สามารถลดความดัน
โลหิต และ ป้องกันลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด จาก
การทดลองในสัตว์ นอกจากนี้ ยังทำ�ให้ผนังหลอดเลือด
ทำ�งานได้ดีข้นึ ในการควบคุมการผ่านของสารเข้า และ
ออกจากผนังหลอดเลือด ในหนูทดลอง ทำ�ให้ลดอาการ
บวม อาการคัง่ ของของเสีย และ ทำ�ให้การไหลเวียนของ
ระบบเลือด และ น้�ำ เหลืองดีขน้ึ
Prof. Dr. Peter Eckert, Bonn
ควบคุมระดับน้ำ�ตาลในเลือด และ ควบคุม
ระดับอินซูลนิ
ลดความอยากอาหาร
ลดการดูดซึมกลับของอัลกอฮอล์
Dr.Eckert ได้ทดลองให้คนไข้รบั ประทานน้�ำ มันสกัดเมล็ด
องุน่ 1 ช้อนชา ร่วมกับผงสกัดเมล็ดองุน่ 1 ช้อนชา พบ
ว่า ควบคุมระดับน้�ำ ตาล และ อินซูลนิ ในคนไข้ได้อย่างดี
นอกจากนี้ ยังลดการดูดกลับของอัลกอฮอล์ถงึ 40% และ
ลดความอยากอาหารได้ดว้ ย

ยับยัง้ การเจริญเติบโตของเนือ้ งอก
ป้องกันหลอดเลือดแดงแข็ง
ทำ�ให้เซลล์แข็งแรง ป้องกันการเสือ่ มสลายของเซลล์
Prof. Dr. Bernd Kroenig, Trier
ทำ�ให้ผนังหลอดเลือดแข็งแรงขึน้
ผลงานวิจยั ของ Dr. Kroenig บ่งว่า สารสกัดจากเมล็ด
องุน่ ทำ�ให้หลอดเลือดแข็งแรงขึน้ รวมทัง้ ซ่อมหลอดเลือด
ทีเ่ สียหาย หรือ ได้รบั บาดเจ็บได้
Prof. Jacques Masquerilier, Bordeaux

ในเมล็ดองุน่ มีสารสำ�คัญชือ่ OPCซึง่ ร่างกาย สามารถ
ดูดซึมเอาไปใช้ได้ถงึ 100%
เมือ่ รับประทานสารสกัดจากเมล็ดองุน่ สาร OPC จะ
กระจายไปทัว่ ร่างกาย ในทุกอวัยวะ รวมทัง้ ผิว ผม เล็บ
เมือ่ รับประทานสารสกัดจากเมล็ดองุน่ สาร OPC จะ
กระจายทัว่ ร่างกาย และ ระดับ OPC ในกระแสเลือดจะขึน้
สูจ่ ดุ สูงสุดภายใน 45 นาที และ คงอยูใ่ นร่างกายได้ถงึ 72
ชัว่ โมง ก่อนจะถูกขับออกจากระบบร่างกาย
สาร OPC ในเมล็ดองุ่น สามารถผ่านเยื่อหุ้มสมอง
เข้าไปทำ�หน้าทีป่ กป้องเซลล์สมอง และ ป้องกันเส้นเลือด
ฝอยในสมองแตก
ภายใน 24 ชัว่ โมง หลังจากร่างกายได้รบั สาร OPC
ความแข็งแรง และ ยืดหยุ่นของหลอดเลือดทั่วร่างกาย
จะเพิม่ ขึน้ ถึง 2 เท่า
สาร OPC ในเมล็ดองุน่ สามารถเพิม่ ระดับวิตามิน
ซี ในเลือดได้ถงึ 4 เท่า และ ในทำ�นองเดียวกัน การรับ
ประทานวิตามินซีรว่ มกับสาร OPC ให้ผลเพิม่ ระดับ OPC
ได้ เป็นผลซึง่ ส่งเสริมกัน
ปัจจุบนั สารสกัดเมล็ดองุน่ มีงานวิจยั ทางการแพทย์
ในการป้องกัน และ บำ�บัดโรคที่เกิดจากความเสื่อมถึง
100 กว่าชนิด พบกับงานวิจยั ฉบับอืน่ ๆของสารสกัดเมล็ด
องุน่ ได้ในวารสาร TDA เล่มหน้าค่ะ

“สวยอย่างดวงดาว พราวอย่างดารา”

เปิดตัวกลุม่ เวชสำ�อางจากน้�ำ มันสกัดเมล็ดองุน่
และแล้วก็ถงึ คราวของการเปิดตัวของ

และ ความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล สำ�หรับผิวพรรณ
ุ ต้องการ
สตาร์ร่ี คอสเมติก เวชสำ�อางจากโลกของนวัตกรรม แต่ละชนิดทีค่ ณ
ความงามของครอบครัว “จารุจน
ิ ดา” เปิดศักราชใหม่
2009 ต้อนรับ ปีใหม่-ตรุษจีน- วาเลนไทน์ ด้วยซีรส่ี ข์ อง
เวชสำ�อางผสมน้�ำ มันสกัดเมล็ดองุน่ VITIS COSMETIC
SERIES ประเดิมด้วย สบูใ่ สผสมน้ำ�มันสกัดเมล็ดองุน่
และ สารสกัดธรรมชาติหลากหลายชนิด ทะนุถนอม
บำ�รุงผิวหน้าที่คุณแสนรัก ให้เปล่งปลั่ง นุ่มนวล ฟอง
ละเอียด ทำ�ความสะอาดล้�ำ ลึก ปราศจากสิว หรือ รอย
Starry Cosmetiq Acne Transparent Soap
หมองคล้�ำ ด่างดำ�
สบู่ใสสีม่วงอ่อน สำ�หรับผิวหน้าที่เป็นสิว ผิว
น้�ำ มันสกัดจากเมล็ดองุน
่ ให้ประสิทธิภาพ มัน และ ผิวทีเ่ ป็นสิวได้งา่ ย ผสมน้�ำ มันสกัดเมล็ดองุน่ แบบ
ในการทำ�ลายอนุมูลอิสระ สาเหตุหลักของความ สกัดเย็น VITIS GRAPE SEED® จากเยอรมัน สารสกัด
ชรา ความร่วงโรย ความหมองคล้�ำ การเกิดฝ้า และ เปลือกมังคุด สารสกัดจากงาขีฆ้ อ้ น และ สารสกัดจากขิง
ุ สมบัตบิ �ำ รุงผิว ให้ความอ่อนนุม่ ชุม่ ชืน้ ยับยัง้ แบคทีเรีย
จุดด่างดำ� ได้สงู กว่าวิตามินอีถึง 50 เท่า และ สูง มีคณ
ที
เ
่
ป็
นสาเหตุของสิว ลดอาการสิวอักเสบ กระชับรูขมุ ขน ลด
กว่าวิตามินซีถงึ 20 เท่า ทำ�ให้ปจั จุบนั มีการนำ�น้�ำ มัน
ความมันบนผิวหน้า และ กระตุน้ การไหลเวียนโลหิต ชะลอ
สกัดจากเมล็ดองุน่ มาผสมในเวชสำ�อางระดับโลกหลาย
ความเสือ่ มของเซลล์ผวิ
ชนิด ให้ผลในการบำ�รุงผิว ลดการสร้างเม็ดสีใต้ผวิ หนัง
คุณสมบัตขิ องสารสำ�คัญอืน่ ๆ
ปกป้องให้ผวิ ของคุณนุม่ นวล อ่อนเยาว์ ลดการเกิดริว้
รอย และ ชะลอความเสือ่ มของผิวพรรณ
สารสกัดจากเปลือก
น้�ำ มันสกัดจากเมล็ดองุน่ ใน Starry Cosmetiq
มังคุด (Mangosteen Extract)
ผ่านกรรมวิธีการสกัดเย็น (Cold-Pressed Method)
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ
ลิขสิทธิโ์ ลกจาก Vitis Vital ประเทศเยอรมัน
แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว และ
สบูใ่ สของสตาร์ร่ี คอสเมติก ผสมน้�ำ มันสกัดจาก สิวอักเสบ ลดอาการอักเสบของผิว และ กระตุ้นการไหล
เมล็ดองุน่ มีให้คณ
ุ เลือกใช้ถงึ 3 ชนิด ตามลักษณะผิวพรรณ เวียนโลหิต

สารสกัดจากงาขีฆ้ อ้ น (Pe- ของผิวชัน้ นอก ทำ�ให้ผวิ หน้ากระจ่างใสขึน้
สารสกัดจากสาเก (Breadfruit
rilla Extract) ลดอาการอักเสบ
Extract) สารสกัดจากเนือ้ ไม้สาเก มี
ของผิว โดยเฉพาะการอักเสบแบบ
ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเม็ดสีใต้ผิวหนัง
ผืน่ แพ้ มีกรดไขมันจำ�เป็น Omega-3
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทำ� ให้ ผิว ขาว
และ Linoleic Acid ในปริมาณสูง ทำ�ให้ลดอาการแพ้ทาง กระจ่างใส
ผิวหนังได้ดี
สารสกัดจากขิง (Ginger
Extract) สารสกัดจากขิง มีฤทธิต์ อ่
ต้านอนุมลู อิสระ ต้านเชือ้ แบคทีเรีย ที่
ทำ�ให้เกิดสิว และลดการอักเสบของ
Starry Cosmetiq Moisturizing Transparent Soap
สิว และกระตุน้ การไหลเวียนโลหิตบริเวณผิวหน้า
สบู่ใส ปราศจากสี เนื้อเนียนละเอียด ให้ความ
อ่อนนุม่ ชุม่ ชืน้ และ บำ�รุงผิวจาก น้�ำ มันสกัดเมล็ดองุน่ แบบ
สกัดเย็น VITIS GRAPE SEED® จากเยอรมัน สารสกัดจาก
ดอกบัว สารสกัดจากชาขาว และ สารสกัดจากว่านหาง
จระเข้ เหมาะสำ�หรับผูท้ ม่ี ผี วิ แห้ง และ ผิวทีข่ าดการบำ�รุง

Starry Cosmetiq Whitening Transparent Soap

คุณสมบัตขิ องสารสำ�คัญอืน่ ๆ

สกัดจากดอกบัว (Lotus Exสบู่ใ สสี ช มพู อ่อ น สำ � หรั บ ช่ ว ยให้ ผิว หน้ า ขาว
tract) เป็นหนึง่ ในสารให้ความชุม่ ชืน้ ที่
กระจ่างใส ลดริว้ รอยด่างดำ� หมองคล้�ำ บนผิวหน้า กระตุน้
มีประสิทธิภาพสูงในวงการเวชสำ�อาง
การผลัดเซลล์ผวิ เพือ่ ผิวทีอ่ อ่ นเยาว์ ต้านอนุมลู อิสระ ด้วย
เหมาะกับผิวที่แห้ง ขาดความชุ่มชื้น
น้�ำ มันสกัดเมล็ดองุน่ แบบสกัดเย็น VITIS GRAPE SEED® จากวัย และ สิง่ แวดล้อม นอกจากนี้ ยังกระตุ้นการสร้าง
จากเยอรมัน และ อีก 3 สารสกัดทีอ่ อกฤทธิร์ ว่ มกันในการ เซลล์ผวิ ใหม่ ลดเลือนริว้ รอยเล็กๆ ทำ�ให้ผวิ กระจ่างใสและ
ยับยัง้ การสร้างเม็ดสี และ ทำ�ให้ผวิ ขาว คือ สารสกัดจาก ชะลอความเสือ่ มของเซลล์ผวิ
ทับทิม สารสกัดจากมะขามป้อม และ สารสกัดจากสาเก
สารสกัดจากชาขาว (White
Tea
Extract) กระตุน้ ภูมติ า้ นทานผิว
คุณสมบัตขิ องสารสำ�คัญอืน่ ๆ
ปกป้องผิวที่เสียจากการถูกทำ �ลาย
สารสกัดจากทับทิม (Pomeโดยแสงแดด ต้านอนุมูลอิสระ และ
granate Extract) มีสาร Ellagic Acid
ชะลอความเสือ่ มของเซลล์ผวิ
ยับยัง้ การสร้างเม็ดสีใต้ผวิ หนัง ทำ�ให้
สารสกัดจากว่านหางจระเข้
ผิ ว ขาว ใสขึ้น ปกป้ อ งผิ ว จากการ
(Aloe Vera Extract) เป็นสารให้
ทำ�ลายโดยแสงแดดทั้ง UVA และ
ความชุ่มชื้นประสิทธิภาพสูงอีกชนิด
UVB ลดความหมองคล้�ำ ของผิวหน้า
หนึ่งในวงการเวชสำ�อาง ลดอาการ
สารสกัดจากมะขามป้อม
ระคายเคืองและอักเสบของผิว ฟืน้ ฟู
(Emblica Extract) มีวิตามินซีสูง
ยับยั้งการทำ�งานของเอนไซม์ Ty- สภาพผิวทีถ่ กู ทำ�ลายโดยแสงอาทิตย์ มีฤทธิร์ ะงับสิวอักเสบ
rosinase จึงยับยั้งการสร้างเม็ดสีใต้ และ ช่วยให้แผลหายเร็ว
ผิวหนังได้ และ กระตุ้นการผลัดผิว

“ถ้าไม่ดจี ริง คงไม่มายืนยัน”

เปิดตัว พรีเซ็นเตอร์คนใหม่ บริษทั ไทยธรรม

อัลไลแอนซ์ “คุณดวงดาว จารุจินดา” กับผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร เกรพซีด พลัส ด้วยคำ�พูดทีว่ า่ “ถ้าไม่ดจี ริง
คงไม่มายืนยัน” เราไปฟังคำ�ยืนยันจากปากคุณดวงดาว
กันเลยค่ะ
“ส่วนตัวเมื่อได้ลองใช้ก็ประทับใจ ที่เห็นได้ชัด
เลยคือเรือ่ งผิวพรรณ หลังจากทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ตัวนีม้ าได้สกั พัก ผิวของเราทีเ่ คยเสียๆ หมองๆ ก็เนียนใส
กระจ่างขึน้ คนในกองถ่ายเห็นเข้าก็พากันทักหมด ว่าพีด่ าว
ไปทำ�อะไรมา หน้าตาดูเปล่งปลั่งขึ้นผิดหูผิดตา” ตัวคุณ
ดวงดาวออกมายืนยันกันขนาดนี้แล้ว แล้วจะขาดเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ ไปได้อย่างไร คุณเปิล้ จารุณี ก็ได้พดู เสริมแง่ดี
ของผลิตภัณฑ์ เกรพซีด พลัส ไลโคปีน ให้เห็นภาพชัดเจน
ยิง่ ขึน้
“อย่าว่าเรามาชื่นชมสินค้าตัวเองเลยนะ แค่
อยากให้ขอ้ มูลจริงๆทีว่ า่ เกรพซีด พลัส นัน้ มีสว่ นผสมของ
สารสกัดจากเมล็ดองุ่นที่สกัดแบบสกัดเย็น ลิขสิทธิ์หนึ่ง
เดียวในโลกของบริษทั Vitis Vital จากประเทศเยอรมันนี
ที่ปราศจากสารเคมีในการสกัด ทำ�ให้สารสกัดจากเมล็ด
องุ่นออกฤทธิ์ได้ดีและอยู่ในกระแสเลือดนานขึ้น ส่งผลให้
ผนังหลอดเลือดแข็งแรง รวมทั้งป้องกันเส้นเลือดฝอยใน
สมองแตก ซึง่ เป็นอีกหนึง่ คุณประโยชน์ทร่ี า่ งกายจะได้รบั ...
ทุกวันนีผ้ คู้ นจำ�นวนมากกำ�ลังประสบปัญหาเส้นเลือดอุดตัน
และโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบไหลเวียนโลหิต และอีก
คุณประโยชน์ทเ่ี ราจะลืมไม่ได้เลยนัน่ ก็คอื สารสกัด OPC ใน
เมล็ดองุน่ ทีช่ ว่ ยลดการสร้างเม็ดสีใต้ผวิ หนัง ทำ�ให้การผลิต

เม็ดสีสม่�ำ เสมอ เมือ่ ใช้แล้วผิวจะกระจ่างใสมากยิง่ ขึน้ และยัง
มีฤทธิใ์ นการชะลอความแก่สงู กว่าวิตามินอีถงึ 50 เท่า” เมือ่
คุณเปิล้ พูดจบ คุณดวงดาวก็เสริมขึน้ อีกว่า
“จริงๆ แล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้ มีคณ
ุ สมบัติ
ที่ดีเป็นประโยชน์อยู่ในตัวเองอยู่แล้ว เราไม่ต้องทำ �แผน
โฆษณามากมาย ก็เชือ่ ได้วา่ หากใครก็ตามทีไ่ ด้ลองทานแล้ว
ก็จะทราบได้เองถึงข้อดีของตัวผลิตภัณฑ์...พูดกันแบบตรงๆ
เลยนะ ถ้าตัวเราเองไม่ได้เข้ามาทำ�หน้าทีเ่ ป็นพรีเซ็นเตอร์ให้
กับคุณเปิล้ ก็ยนิ ดีทจ่ี ะบอกต่อให้คนอืน่ ๆได้ใช้เกรพซีด พลัส
เพราะเรามีเพือ่ นฝูง พีน่ อ้ ง ในวงการมากมาย ก็อยากให้เขา
ได้รบั สิง่ ดีๆ อีกทัง้ ราคาไม่แพง คุม้ ค่ากับการมีสขุ ภาพทีด่ ขี อง
ตัวเอง”
ในตอนท้ายนี้ คุณเปิล้ จารุณี ยังได้ฝากสารผ่าน
มาถึงผู้ท่รี ักในการดูแลสุขภาพ และต้องการสร้างรายได้ให้
กับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นรายได้เสริมหรือรายได้หลักก็ตาม
แต่ “คล้ายกับว่าได้รบั ประโยชน์ท้งั สองด้าน ด้านทีห่ นึง่ คุณ
จะได้ทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทีม่ ปี ระโยชน์ คุณมีสขุ ภาพ
ทีด่ ี และหากใครก็ตามทีค่ ดิ จะบอกต่อให้ผอู้ น่ื ก็สามารถเข้า
มาเป็นสมาชิกกับ บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์เป็นเสมือน
ตัวแทนจำ�หน่าย หรือมารับสินค้ากับเราไปขายต่อก็ได้ตาม
แต่จะสะดวก ซึง่ สมาชิกของเราบางท่านนัน้ สามารถหาราย
ได้เสริมจากการขายผลิตภัณฑ์ เกรพซีด พลัส ไลโคปีน ได้
ถึงเดือนละหลายหมืน่ บาท ซึง่ ก็ตรงตามเป้าหมายทีเ่ ราก่อตัง้
บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขึน้ มา หวังให้พน้ื ทีต่ รงนี้ เป็น
หนึ่งในช่องทางทำ�กิน แก้จนให้กับคนทุกระดับชั้นในสังคม
ภายใต้แนวคิดสำ�คัญ “ร่วมสร้างธุรกิจสากล...บนรากฐาน
ความเป็นไทย” ทีด่ �ำ เนินมาตลอดระยะเวลากว่า 4 ปี”

ครอบครัวเมล็ดองุน่ กับ

สตาร์ร่ี คอสเมติก
คุณตัม้ วิชญ จารุจนิ ดา
ดารา/นักแสดง

เริม่ ต้นจากผมและครอบครัวใส่ใจในการดูแลตัวเอง

ทั้งในเรื่องการออกกำ�ลังกาย การทานอาหาร การเลือก
ทานอาหารเสริม ซึ่งในครอบครัวจะถูกทักเสมอว่าหน้า
เด็กกันทุกคน ซึง่ ในเรือ่ งของการทานอาหารเสริมนั้น เริม่
ตั้งแต่สมัยคุณยายเลยครับท่านได้ปลูกฝังในเรื่องการดูแล
ตัวเองเนือ่ งจากครอบครัวผมเป็นดารานักแสดงด้วย ดังนัน้
จะต้องดูแลเป็นพิเศษ จนมาได้รจู้ กั กับพีเ่ ปิล้ จารุณแี ละพีย่ ยุ้
(ภญ.อาริยา สาริกะภูต)ิ จากการที่ ไทยธรรม อัลไลแอนซ์
เป็ น ลู ก ค้ า ผม คื อ มี ก ารซื้ อ เวลาและผลิ ต รายการทาง
ช่องมงคลชาแนล และผมเองก็ได้เป็นพิธีกรในรายการ

Healti Secret จึงได้มีโอกาสพูดคุยและศึกษาสารสกัด
จากเมล็ดองุน่ จึงทราบว่าเมล็ดองุน่ นัน้ มีคณ
ุ สมบัตมิ ากมาย
จริงๆ มีท้งั วิตามินซีและวิตามินอี ผมจึงตัดสินใจลองทาน
ผลิตภัณฑ์ เกรพซีด พลัส ซึง่ ผมทานเพียงแค่ 2 อาทิตย์
รูส้ กึ ได้เลยว่าหน้าใสขึน้ ไร้จดุ ด่างดำ� ริว้ รอยก็ลดลง ชะลอ
ความชรา จนมีคนทักว่าหน้าเด็กลง หน้าใสขึน้ มาก ซึง่ ความ
เปลี่ยนแปลงจากการทานเกรพซีด พลัส ที่เห็นได้ชัดเจน
กับคุณแม่ (คุณดวงดาว จารุจินดา) เนื่องจากท่านนอน
น้อย ทำ�งานหนัก แต่เมือ่ ทานเกรพซีด พลัส สารสกัดจาก
เมล็ดองุน่ นี้ ทำ�ให้คณ
ุ แม่หน้าเด้งขึน้ จนคนในกองถ่ายถาม
กันใหญ่เลยว่าไปทำ�อะไรมา จนกลายมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้
กับไทยธรรม อัลไลแอนซ์ เพราะว่าใช้แล้วได้ผลดีมาก และ
อยากที่จะแนะนำ�ให้คนอื่นได้มีสุขภาพที่ดีข้ึนอีกด้วย ผม
และครอบครัวจึงมีความคิดทีอ่ ยากจะมีผลิตภัณฑ์เป็นของ
ตนเอง และได้เลือกใช้สารสกัดจากเมล็ดองุ่นมาเป็นส่วน
ผสมสำ�คัญของผลิตภัณฑ์สตาร์ร่ี คอสเมติก เนือ่ งจากเป็น
คนทีด่ แู ลตัวเองและบำ�รุงเยอะมากๆ พอได้มาทำ�ผลิตภัณฑ์
ของผมเองก็คิดว่าจะเลือกอะไรเป็นส่วนผสมสำ�คัญให้กับ
สินค้า ตอนแรกได้เลือกตั้งแต่แผ่นทองคำ� ใส่คอลลาเจน
สาหร่าย ชาเขียว แต่สุดท้ายก็มาลงตัวอย่างดี กับสาร
สกัดจากเมล็ดองุ่นนั่นเอง ซึ่งผมอยากแนะนำ�อีกนิดว่า
ถ้าหากได้ใช้ผลิตภัณฑ์สตาร์ร่ี คอสเมติก ควบคูก่ บั การรับ
ประทานเกรพซีด พลัส ผิวจะเนียนมากๆ ซึง่ ครอบครัวผม
การันตีได้เลย เนือ่ งจากผมเป็นผูด้ แู ลด้วยตนเองทัง้ หมด ทัง้
ลองใช้เอง และให้คนรูจ้ กั ทดลองใช้ ก็มผี ลตอบรับทีด่ มี าก
ไม่มใี ครแพ้ เพราะไม่ใส่สารเคมีใดๆลงไป
แต่ส่ิงสำ�คัญที่ผมอยากฝากไว้ คือการดูแลสุขภาพ
นอกจากการทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ
การออกกำ�ลังกาย แต่เราอาจจะละเลยการดูแลชัน้ ลึก คือ
1. การตรวจร่างกาย และ
2. การเลือกทานอาหารเสริม และการเลือกใช้ครีมดูแลบำ�รุง
ผิวพรรณ บางทีคณ
ุ อายุ 30 ก็อยากให้ดเู หมือนมีอายุ 20
แต่สำ�หรับผมจะเน้นเรื่องชะลอความชราให้ช้าไปกว่า
เดิม หยุดความชราไว้แบบนีใ้ ห้นานทีส่ ดุ

นอนหลับเพือ่ สุขภาพ

มนุษย์

ใช้เวลานอนหลับถึง 1 ใน 3 ของ
เวลาทั้งหมดในแต่ละวัน และ มนุษย์แต่ละคนต้องการ
เวลาในการนอนไม่เท่ากัน การตืน่ และ การนอนหลับของ
มนุษย์ อยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลของแสง (Light-Dark Cycle) ของ
น้�ำ ขึน้ น้�ำ ลง และ มีสารสือ่ ประสาททีส่ �ำ คัญหลายตัว คอย
ควบคุมการนอนหลับ
ช่วงเวลาแห่งการนอนหลับ เป็นช่วงทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ
ในหนึ่งวันของมนุษย์ เพราะมนุษย์สามารถซ่อมแซม
ทัง้ ร่างกาย และ จิตใจ ทีส่ กึ หรอในแต่ละวัน ได้ในช่วง
เวลาแห่งการนอนหลับนี้เท่านั้น การซ่อมแซมร่างกาย
ของมนุษย์ขณะนอนหลับมีกลไกการหลัง่ ของโกรท ฮอร์โมน
เข้ามาเป็นตัวการสำ�คัญ ซึง่ โกรท ฮอร์โมนซึง่ เป็นฮอร์โมน
ทีซ่ อ่ มแซมร่างกาย จะหลัง่ อยูใ่ นช่วง 90 นาทีแรกหลังการ
นอนหลับ และ จะหลั่งได้ ในช่วงแห่งการหลับลึกเท่านั้น

จิตใจของมนุษย์เองก็จะถูกจัดระเบียบในช่วงนี้ รวมถึงการ
เก็บความทรงจำ�ระยะยาวด้วย คนที่ไม่สามารถนอนหลับ
ลึกได้ จะไม่สามารถเก็บความทรงจำ�ระยะยาวได้ และ จะ
กลายเป็นคนทีห่ ลงลืมง่าย
เมือ่ ตอนทีเ่ รายังเป็นทารกอยูน่ น้ั เราต้องการ
เวลานอนวันละประมาณ 16-20 ชั่วโมง. ส่วนในช่วง
ผู้ใหญ่ พวกเราส่วนใหญ่ต้องการเวลานอนอยู่ในช่วง
ระหว่าง 6-9 ชัว่ โมง ในคนทีน่ อนไม่พอ หรือ อดนอนนานๆ
ประสิทธิภาพในการทำ�งานต่างๆจะลดลง เนือ่ งจากสมอง
ล้า ร่างกายอ่อนเพลีย ขาดสมาธิ การนอนทีม่ ากไปก็ใช่วา่ จะ
เป็นผลดี ผลวิจยั พบว่า ในคนทีน่ อนน้อยกว่า 4 ชัว่ โมง หรือ
นอนมากกว่า 10 ชัว่ โมงต่อวัน มีอายุสน้ั กว่า คนทีน่ อนหลับ
ปกติ และ คนทีน่ อนหลับไม่เพียงพอนานๆ ก็มโี อกาสเสีย่ ง
ต่อ การเกิดโรคร้ายแรงในอนาคตมากขึน้ เช่น โรคหัวใจขาด
เลือด โรคหลอดเลือดสมอง เด็กในวัยเจริญเติบโตหากนอน
ไม่พอ จะโตช้าและเตีย้ กว่าเด็กทีน่ อนหลับปกติ เนือ่ งจาก
โกรท ฮอร์โมนทีห่ ลัง่ ในขณะหลับลึก เป็นฮอร์โมนเพือ่ การ
เจริญเติบโต และ เสริมสร้างความสูงให้เด็ก
อาการนอนไม่หลับ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ
ได้แก่ อาการนอนไม่หลับชั่วคราว อาการนอนหลับ
บ้างไม่หลับบ้าง และ อาการนอนไม่หลับเรือ้ รัง มีงาน
วิจัยในสหรัฐอเมริกาแจ้งว่า ประชากรอเมริกันประมาณ
20% - 40% มีอาการนอนไม่หลับอย่างใดอย่างหนึง่ และ
ประชากรอเมริกันที่มีอายุ 60 ปีข้ึนไป ร้อยละ 80 จะมี
อาการนอนไม่หลับ อาการนอนไม่หลับชัว่ คราว ส่วนมาก
จะเกิดจากอาการทางจิต ซึ่งมักจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์
ใหญ่ๆทีร่ บกวนจิตใจในชีวติ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งดี หรือ เรือ่ ง
ร้าย
คุณภาพของการนอนหลับไม่ได้ขน้ึ กับระยะ
เวลาในการนอนหลับ ระยะเวลาทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ทีก่ �ำ หนด
คุณภาพของการนอนคือ 3ชัว่ โมงแรกหลังการนอนหลับ

เภสัชไทยธรรม

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์พบว่า กรดอะมิโนกลุม่ หนึง่ เป็น
สารตัง้ ต้นในการผลิตสารเคมีในสมอง กลุม่ ทีช่ ว่ ยให้มกี าร
หลับลึก และ ทำ�ให้หลับได้งา่ ยขึน้ ดังนัน้ สัดส่วนของกรด
อะมิโนแต่ละชนิดในอาหารทีเ่ รารับประทานในชีวติ ประจำ�
วัน จึงมีส่วนสำ�คัญในการนอนหลับเป็นอย่างมาก อย่าง
เช่น คนในประเทศแถบตะวันตก ใช้การดืม่ นมอุน่ ๆก่อนนอน
เป็นการช่วยให้นอนหลับง่าย และ หลับลึกขึน้

Dozy อาหารเสริมเพือ่ การหลับลึก

Dozy เป็นอาหารเสริมเพือ่ ช่วยการนอนหลับ

ประกอบด้วยกลุ่มกรดอะมิโน ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการ
ผลิตสารสือ่ ประสาทในสมอง และ สารสกัดธรรมชาติอกี
หลายชนิด ช่วยให้คณ
ุ นอนหลับได้งา่ ยขึน้ หลับลึกขึน้ และ
คุณภาพของการนอนดีขน้ึ
แอล-ไทโรซิน (L-Tyrosine) เป็นสารตัง้ ต้นในการ
ผลิตสารสือ่ ประสาท ชือ่ แคทีโคลามีน (Catecholamine)
ซึง่ ออกฤทธิใ์ นการคลายเครียด ทำ�ให้สงบ และ ผ่อนคลาย
แอล-อาร์จนิ นี (L-Arginine) กระตุน้ การไหลเวียน
โลหิต กระตุ้นการหลั่งโกรท ฮอร์โมน เพิ่มประสิทธิภาพ
ของสมองในการเก็บความทรงจำ� และ กระตุ้นระบบภูมิ
ต้านทานของร่างกาย
แอล-ไลซีน (L-Lysine) กรดอะมิโนจำ�เป็นซึง่ กระตุน้
การหลัง่ โกรท ฮอร์โมน และ สำ�คัญสำ�หรับการซ่อมแซม
ส่วนทีส่ กึ หรอของร่างกาย
แอล-ธีอานีน (L-Theanine) เป็นกรดอะมิโนซึง่ พบใน
ใบชาเขียว มีฤทธิใ์ นการคลายเครียด ทำ�ให้ผอ่ นคลาย และ
ช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น โดยการกระตุ้นให้สมองผลิต
คลืน่ อัลฟา ซึง่ เป็นคลืน่ แห่งความคิดสร้างสรรค์
สารสกัดจากฮอร์ธอร์น (Hawthrone Extract) กระตุน้
การไหลเวียนโลหิตไปเลีย้ งทีส่ มอง และ หัวใจ ทำ�ให้หวั ใจ

แข็งแรงขึน้ และ เต้นในจังหวะทีส่ ม่�ำ เสมอขึน้ 		
สารสกัดจากเมลิสา (Melissa Extract) ช่วยให้สงบระงับ
และ ผ่อนคลาย
วิธกี ารรับประทาน : รับประทาน Dozy ก่อนนอน
ครั้งละ 1-2 แคปซูล ในผู้ท่ีนอนไม่ค่อยหลับ เนื่องจาก
Dozy ไม่ใช่ยานอนหลับ จึงควรรับประทานก่อนเวลาเข้า
นอนประมาณ 1-2 ชัว่ โมง

ตับ

“อาหารเสริมบำ�รุงตับ”

เป็นอวัยวะทีใ่ หญ่อนั ดับสองของร่างกาย
รองจากผิวหนัง และ เป็นอวัยวะเดีย่ ว มีเพียงหนึง่ เดียว
ตับมีเลือดไหลเวียนอย่างมาก ในคนปกติ เมื่อตรวจหน้า
ท้อง ตับจะมีขนาดปกติไม่อาจคลำ�ได้ แต่ในผูป้ ว่ ยโรคตับ
ส่วนใหญ่ เช่น เนือ้ งอกในตับหรือมะเร็งตับ ฯลฯ ตับจะมี
ขนาดใหญ่ และ ค่อนข้างแข็ง ยืน่ ลงมาจากชายโครงขวา
และ สามารถคลำ�พบได้อย่างชัดเจนทางหน้าท้อง
หน้าที่ของตับ ตอนที่เรายังเป็นเด็กทารกใน
ครรภ์มารดา ตับทำ�หน้าทีส่ ร้างเม็ดเลือดแดง เมือ่ ร่างกาย
ของเราเติบโตขึ้น ตับก็เปลี่ยนแปลงหน้าที่ คอยผลิตสาร
ต่างๆทีร่ า่ งกายต้องการ และ คอยจัดการกับของเสียและ
สารต่างๆ โดยทีบ่ างส่วนอาจนำ�กลับมาใช้ได้ใหม่ และ ส่วน
ทีไ่ ม่มปี ระโยชน์กจ็ ะถูกขับถ่ายออกไป นอกจากนี้ ตับยังเป็น
อวัยวะสำ�คัญในกระบวนการเปลีย่ นแปลงสารอาหารพวก
โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน และ เกลือแร่ ให้อยู่
ในสภาพทีร่ า่ งกายสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ ตับจึงเป็น
ศูนย์กลางของทุกกระบวนการเมตาโบลิซม่ึ (กระบวนการ
เผาผลาญและนำ�สารไปใช้ประโยชน์) ของร่างกาย เราจึง
ไม่สามารถมีชวี ติ อยูไ่ ด้โดยปราศจากตับ
โรคของตับที่พบบ่อยได้แก่ โรคตับอักเสบ
(Hepatitis) โรคตับแข็ง (Cirrhosis) โรคมะเร็งตับ
(Liver Cancer) โรคไขมันในตับ (Fatty Liver) และ
โรคฝีในตับ (Liver Abscess) อาการทีเ่ กีย่ วกับตับส่วน
ใหญ่ไม่คอ่ ยจำ�เพาะ โดยเฉพาะในระยะแรกๆ เช่น อาการ
อ่อนเพลีย เบือ่ อาหาร ไม่คอ่ ยมีแรง หรือ มีอาการคลืน่ ไส้

อาเจียน โดยเฉพาะในกรณีทม่ี ตี บั อักเสบ ในรายทีม่ อี าการ
มากขึ้น อาจมีอาการจากการขับน้ำ�ดีบกพร่อง ทำ�ให้ตัว
เหลือง ตาเหลือง หรือ หากมีอาการมาก ตับอาจสร้างสาร
ต่างๆ ได้ลดลง เกิดอาการบวม ท้องมาน หรือ มีภาวะเลือด
ออกผิดปกติ เป็นต้น
TDA Newsletter ฉบับนี้ ขอแนะนำ�เรือ่ งไวรัส
ตับอักเสบชนิดต่างๆ เนื่องจากมีผู้สนใจสอบถามกันบ่อย
มาก ไวรัสตับอักเสบแบ่งเป็น 5 ชนิด
ไวรัสตับอักเสบเอ : เกิดจากการรับประทาน
อาหารทีม่ เี ชือ้ ไวรัสนี้ เช่น อาหาร ผักสด ผลไม้ และ น้�ำ ดืม่
เชือ้ ไวรัสนี้ คงอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมได้นาน ดังนัน้ ช้อนกลาง
และ การดืม่ น้ำ�สะอาดจากขวด หรือ แก้วของตนเอง
จึงเป็นสิง่ จำ�เป็น
ไวรัสตับอักเสบบี : คนเป็นพาหะที่สำ�คัญของ
เชือ้ นี้ และ จะพบเชือ้ ได้ในเลือด และ น้�ำ เหลือง และ สาร
คัดหลัง่ ของผูต้ ดิ เชือ้ เช่น น้�ำ อสุจิ น้�ำ ในช่องคลอด น้�ำ ลาย
น้�ำ ตา และ น้�ำ นม ติดต่อกันทางอาหาร ประชากรไทยติดเชือ้
ไวรัสตับอักเสบบีถงึ ร้อยละ 10 ผูป้ ว่ ยส่วนหนึง่ อาจป่วยเป็น
ตับอักเสบเรือ้ รัง ตับแข็ง และ มะเร็งตับได้
ไวรัสตับอักเสบซี : เป็นสาเหตุสำ�คัญของตับ
อักเสบทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังการได้รบั เลือด หรือ การเติมเลือด
ติดต่อทางเลือดและน้�ำ เหลือง พบจากการใช้เข็มฉีดยาร่วม
กันในกลุม่ ผูต้ ดิ ยา หรือ มีเพศสัมพันธ์ ไวรัสนี้ ทำ�ให้เกิดโรค
ตับอักเสบเรือ้ รัง และ เสีย่ งต่อการเกิดมะเร็งตับ
ไวรัสตับอักเสบดี : เป็นไวรัสทีไ่ ม่สมบูรณ์ ต้อง
อยูร่ ว่ มกับไวรัสตับอักเสบบี พบในกลุม่ ผูต้ ดิ ยาเสพติด ชนิด

เภสัชไทยธรรม
ทีฉ่ ดี เข้าเส้นทีม่ เี ชือ้ ไวรัสบี การติดต่อเช่นเดียวกับไวรัสตับ
อักเสบบี
ไวรัสตับอักเสบอี : ยังไม่พบว่ามีการระบาดใน
ประเทศไทย ติดต่อกันทางอาหาร
อาหารเสริมทีเ่ หมาะกับผูท้ ต่ี บั ไม่แข็งแรงหรือ
ติดเชื้อไวรัส สารสกัดเมล็ดองุ่น/สารสกัดจากเปลือก
สน มีงานวิจัยทางการแพทย์หลายฉบับ รายงานเรื่อง
คุณสมบัติของสารสกัดเมล็ดองุ่นในการปกป้องตับจาก
อนุมูลอิสระ ซึ่งถูกสร้างขึ้นอย่างมากมายในตับเวลาที่มี
การติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบ หรือ มีความผิดปกติ หรือ รอย
โรคใดๆทีต่ บั รวมถึงช่วงเวลาทีค่ นไข้ผา่ นการให้เคมีบ�ำ บัด
กลูตา้ ไธโอน มีปริมาณมากในตับ ทำ�หน้าทีก่ �ำ จัดสารพิษ
และอนุมลู อิสระจากตับ เมือ่ ร่างกายอ่อนแอหรือ มีความ
ผิดปกติทต่ี บั ระดับกลูตา้ ไธโอนในตับจะลดลงอย่างรวดเร็ว
ทำ�ให้ตับอ่อนแอลงไปอีก ปริมาณอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้น
มากมายในตับ เวลาทีต่ บั หรือร่างกายมีความผิดปกติ เป็น
สาเหตุหนึ่งของการก่อมะเร็งตับ การได้รับกลูต้าไธโอน
เสริมในเวลาทีร่ า่ งกายอ่อนแอ หรือ เครียด หรือ มีความ
ผิดปกติทต่ี บั จึงเป็นสิง่ จำ�เป็น
อัลฟา ไลโปอิค แอซิด มีอยูท่ ง้ั ในส่วนทีเ่ ป็นน้�ำ และ น้�ำ มัน
ของร่างกาย มีคุณสมบัติในการเพิ่มระดับกลูต้าไธโอน
โคคิวเทน วิตามินอี และ วิตามินซีในร่างกาย มีรายงาน
ทางการแพทย์มากมายทีพ่ สิ จู น์ให้เห็นถึงคุณค่าของอัลฟา
ไลโปอิค แอซิด ในการนำ�มาเป็นอาหารเสริมร่วมในผูป้ ว่ ย
โรคตับ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดแข็ง โรคปอด และ
โรคทีก่ อ่ ให้เกิดการอักเสบเรือ้ รัง
สาหร่ายสไปรูลนิ า่ ใช้ในการ
บำ�รุงตับ ช่วยกำ�จัดสารพิษจาก
ตับ และ ป้องกันไขมันสะสมในตับ
อาหารเสริมแนะนำ�เพือ่ บำ�รุงตับ แมคไวท์
สไปรูแมค และ สมุนไพรจีนเซีย่ นฟง หรือ เฟ่ยหลง

โรคเรือ้ นกวางกับ

แพทย์ทางเลือก

โรคเรือ้ นกวาง หรือ สะเก็ดเงิน (Psoriasis)
เป็นโรคผิวหนังเรื้อรัง ที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันมีความ
บกพร่อง ทำ�ให้เซลล์ผวิ หนังกำ�พร้าแบ่งตัวเร็ว ทำ�ให้ผวิ หนัง
หนาตัวขึน้ และ เป็นขุย เป็นโรคทีไ่ ม่ได้เกิดจากเชือ้ โรค
และ ไม่ตดิ ต่อ เชือ่ ว่า พันธุกรรมก็มสี ว่ นทำ�ให้เกิดโรคโดย
จะต้องมีปจั จัยกระตุน้ ซึง่ ได้แก่ ความเครียด ผิวหนังทีม่ ี
แผล รวมทัง้ การติดเชือ้ และ ยาบางชนิด
ปัจจัยทีท่ �ำ ให้โรคกำ�เริบ ได้แก่ การได้รบั บาด
เจ็บของผิวหนัง เช่น การเกา ผิวไหม้จากแดด การติดเชือ้
ไวรัส แพ้ยา
อาการทีเ่ กิด มีทง้ั อาการทางผิวหนัง มีอาการ
คัน เป็นสะเก็ดสีเงิน เมื่อลอกสะเก็ดออก มีเลือดออกที่
ผิวหนังเป็นจุดเล็กๆ บางครัง้ มีอาการทีเ่ ล็บ และ ข้อ บาง
คนอาจมีอาการปวดข้อ ภายหลังจากมีอาการทางผิวหนัง
ข้อทีป่ วดมักเป็นข้อเล็กๆ เริม่ ทีป่ ลายนิว้ มือ นิว้ เท้า มักเป็น
สองข้าง บางครัง้ อาจเป็นข้อใหญ่
โรคเรือ้ นกวาง เป็นโรคทีม่ กั เป็นเรือ้ รัง เป็นระยะเวลานาน
ผูป้ ว่ ยมักเป็นเกิน 10 ปีขน้ึ ไป วงการแพทย์ทางเลือกพบว่า
การรักษาร่วมต่อไปนี้ ให้ผลดีกบั ผูป้ ว่ ยเรือ้ นกวางส่วนใหญ่
สารสกัดเมล็ดองุ่นสารสกัดจากเมล็ดองุ่นยับยั้ง
เอนไซม์ท่ีทำ�ลายเส้น ใยคอลลาเจนอิลาสติน และ
ไฮยาลูโรนิค แอซิดใต้ผิวหนัง ทำ�ให้สารสกัดจากเมล็ด
องุน่ สามารถบำ�บัดอาการ
ผิวหนังอักเสบได้หลายชนิด
รวมทัง้ เรือ้ นกวาง และ โรค
ผิวหนังผืน่ แพ้
สังกะสี มีการนำ�แร่
ธาตุสังกะสีมารักษาผู้ป่วย
เรื้อนกวาง เนื่องจากมีงาน
วิจยั พบว่า ผูป้ ว่ ยเรือ้ นกวาง

มีระดับสังกะสีในกระแสเลือดทีต่ ำ�่ ผิดปกติ เมือ่ มีการให้แร่
ธาตุสงั กะสีเสริม ทำ�ให้ระดับสังกะสีในเลือดเพิม่ ขึ้น และ
อาการของเรือ้ นกวางก็ดขี น้ึ ด้วย
น้ำ�มันปลา มีงานวิจัยหลายฉบับ
ให้ ผ ลตรงกั น ว่ า การบริ โ ภคน้ำ � มั น
ปลา สามารถลดความรุนแรง และ ลด
อาการอักเสบของผิวหนังอันเนื่องมา
จากเรื้อนกวางได้ ด้วยขนาดรับประทานต่างๆกัน ขึ้นกับ
ปริมาณ EPA ในน้�ำ มันปลาแต่ละชนิด
สารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลาม
มีการศึกษาพบว่า ในสารสกัดกระดูก
อ่อนปลาฉลามมีสารสำ�คัญคือ คอนโด
รอิทิน ซัลเฟต มีผลต่อผู้ป่วยข้อเสื่อม
และ ลดอาการไขข้ออักเสบได้ นอกจากนี้ ยังลดอาการ
อักเสบทีผ่ วิ หนังในผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ นกวางได้
อาหารเสริมทีแ่ นะนำ� Dema Gold Ext วันละ 1
แคปซูล กับ Fisher Gold วันละ 1 แคปซูล หลังอาหาร
หรือ Dema Gold Ext วันละ 1 แคปซูล กับ Ladene
วันละ 2 แคปซูล หลังอาหาร

+
หรือ

+

4 ผูน้ �ำ สาวสวย
สมุทรปราการ
“สวยจากข้างในสูภ่ ายนอกได้ดง่ั ใจ...และรวยได้
สร้างดีกว่าซ่อม ป้องกันดีกว่ารักษา”

สุภาพร ฉลาดการกิจ (ไก่)
ก่อนหน้านี้ ดิฉนั มีอาการเกีย่ วกับมือชา ขา
ชา บ่อยๆถึงขนาดต้องแช่นำ้�อุ่นทุกคืน ก็ได้ลองใช้
ผลิตภัณฑ์ บี ดริงคส์ คอลลาเจน และเกรพซีด พลัส
ประมาณ 1 เดือน ก็รสู้ กึ ดีขน้ึ และแปลกใจมาก คิด
ว่าแค่อาหารเสริมทำ�ไมถึงดีขนาดนี้ มารูภ้ ายหลังว่าเป็น
สารสกัดจากเมล็ดองุน่ แบบสกัดเย็น ลิขสิทธิแ์ ห่งเดียว
ในโลกจากประเทศเยอรมันนี ดูดซึม 100% ไม่มใี คร
เหมือน และไม่เหมือนใคร ปราศจากสารเคมี นอกจาก
นีก้ ย็ งั มีสว่ นผสมของสารสกัดจากมะเขือเทศทำ�ให้สาร
สกัดเมล็ดองุ่น ออกฤทธิไ์ ด้ดีข้นึ ส่งผลให้หลอดเลือด
แข็งแรงขึน้ ทุกคนก็จะมีสขุ ภาพทีด่ ี สวยจากภายในใส
สูภ่ ายนอก พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ดิฉนั จึงตัดสินใจ
เปิดศูนย์ใหญ่ ก็เนือ่ งมาจากผลิตภัณฑ์เขาดีจริงๆ แค่
ใช้ดแี ล้วบอกต่อ ฝากถึงทุกคนนะคะ “สุขภาพดี มีราย
ได้ มาเป็นครอบครัวไทยธรรม” กับเราซิคะ

*พิพธิ ภัณฑ์ชา้ งเอราวัณ

*องค์พระสมุทรเจดีย์

คุณบุบผา ทองสำ�ริต (กุง้ )

ดิฉนั บุบผา ทองสำ�ริต มีอาชีพค้าขาย อยูใ่ น มัน่ ใจ จึงเปิดศูนย์ตวั แทน จำ�หน่ายเพือ่ แนะนำ�ผลิตภัณฑ์ดๆี

ตลาดปากน้�ำ สมุทรปราการ ช่วงปลายปี 50 เศรษฐกิจไม่
ดีตอ่ เนือ่ งมาจนถึงปี 51 รายได้จากการค้าขายลดลงมาก
จนวันหนึง่ ได้ดรู ายการของคุณจารุณี มีการพูดถึงสรรพคุณ
ของสารสกัดจากเมล็ดองุน่ และ บริษทั ไทยธรรมฯ จึงได้
ลองสอบถามไปทีบ่ ริษทั ฯและได้เขียนใบสมัครสมาชิกทิง้ เอา
ไว้ ต่อมาคุณสุภาพร ฉลาดการกิจ (พีส่ )ุ ได้เข้ามาพบทีร่ า้ น
พร้อมกับแนะนำ�ผลิตภัณฑ์ และแผนการตลาด จึงได้เริม่
ลองทาน เกรพซีด พลัส และ คอลลาเจน หลังจากทาน
ไปได้ สองอาทิตย์ เริม่ รูส้ กึ ว่าริว้ รอยบนใบหน้าลดน้อยลง
ไม่มอี าการปวดท้องเมือ่ มีประจำ�เดือน หลังจากนัน้ อีกหนึง่
เดือน เม็ดตุม่ ไฝบนแก้มเล็กลงอย่างเห็นได้ชดั จนคนรอบ
ข้างทัก ดิฉนั รูส้ กึ ประทับใจในตัวผลิตภัณฑ์ ประกอบกับพี่
สุ ก็คอยให้ค�ำ แนะนำ� และเป็นทีป่ รึกษาทีด่ ี ทำ�ให้เกิดความ

และธุรกิจทีม่ น่ั คงให้กบั ผูท้ ส่ี นใจ ทุกวันนีม้ ลี กู ค้าใหม่ๆ แวะ
เวียนเข้ามา สอบถามข้อมูล และทดลองซือ้ ผลิตภัณฑ์ไปใช้
อยูเ่ สมอ และลูกค้าประจำ�ก็มเี พิม่ มากขึน้ ต้องขอบคุณพีส่ ุ
และบริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ทีแ่ นะนำ�โอกาสดีๆ อย่าง
นี้ ให้ดฉิ นั ได้ไขว่คว้าไว้คะ่

*สถานทีพ่ กั ตากอากาศบางปู

ดิฉนั ได้ชมรายการของคุณเปิล้ จารุณี (ไทยธรรม)
จาก เคเบิลท้องถิน่ จ.สมุทรปราการ จึงได้ซอ้ื
เกรพซีด พลัส , คอลลาเจน และโอริซอล เทน มา
ลองทานตามคำ�แนะนำ�ในรายการ ปรากฏว่าเพียง
ระยะเวลาประมาณ 20 วัน อาการความดันได้ลด
ลง ใบหน้าดูสดใสขึน้ รูปร่างทีเ่ คยดูบวม ก็ดกู ระชับ
น้�ำ หนักลดลง และอาการภูมแิ พ้ทเ่ี คยเป็นๆ หายๆ ก็ได้
หายไปอย่างสนิท จึงได้ตดั สินใจเปิดศูนย์ใหญ่ เพือ่ ช่วย
เหลือคนอืน่ ให้ได้รบั สิง่ ดีๆเหมือนตัวเอง ต้องขอขอบคุณ
บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ คุณหมอยุย้
ภ.ญ. อาริยา สาริกะภูติ และทีมเภสัชกร รวมถึง
คุณเปิ้ล (จารุณี สุขสวัสดิ์) ที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ี
มีคุณค่าแก่ชีวิตให้กับคนไทยทุกคน สามารถติดต่อ
สอบถามได้ท่ี ศูนย์ศรีนครินทร์-บางเมือง นะคะ

คุณจินตนา เทวโรทร (ไก่)

คุณอุษา ทองถนอม (ษา)
ความประทับใจแรก ในไทยธรรม คือผลิตภัณฑ์

ของไทยธรรม ทีท่ านแล้วเห็นผลกับตัวเอง และคนรอบ
ข้าง ตัวของษาเกิดความเปลีย่ นแปลงทีใ่ บหน้า เมือ่ ก่อน
มีร้ิวรอยมากได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่ว่าดีก็ทดลอง
หมด แต่กย็ งั คงเหมือนเดิม ยังมีรว้ิ รอยอยูแ่ ละมากขึน้
เรือ่ ยๆ จนมาพบผลิตภัณฑ์ของบริษทั ไทยธรรมฯ คือ
สวยจากภายในใสสูภ่ ายนอก ษาได้ทาน เกรพซีด พลัส
สารสกัดจากเมล็ดองุน่ แบบสกัดเย็น ผสมสารสกัดจาก
มะเขือเทศ ทำ�ให้รว้ิ รอยตืน้ ขึน้ ผิวพรรณและสุขภาพดี
ขึน้ ได้ทานบีดริงคส์ คอลลาเจน 100% จากปลา ช่วย
กระชับหน้าท้อง ลดน้ำ�หนัก อาการปวดเข่าหายไป
และทาน จีที โกลด์ เพือ่ ย้อนวัย ตอนนีอ้ ายุ 41 ปี กิน
แล้วเหมือนอายุนอ้ ยลง 10 ปี ภายใน 1 เดือน นอน
หลับได้ดี เห็นผลชัดเจนมาก ส่วนการบำ�รุงภายนอกนัน้
ใช้ไบโอเซล ,ไอบีลฟ
ี ท์ มิราเคิล อายลิฟท์ ,
ไอ บีลฟ
ี ท์ ยกกระชับใบหน้า และ ฟาร์มา่ แคร์
ซิลค์ รีแพร์ บำ�รุงทำ�ให้ผวิ หน้าดีรขู มุ ขนเล็กลงทาแป้ง

ติดได้งา่ ย และทัง้ หมดนีจ้ งึ เป็นทีม่ าของรายได้ถงึ 5 หลัก
ในเดือนแรก และได้ตัดสินใจเปิดศูนย์ใหญ่ไทยธรรมฯ
หากท่านใดมีปญ
ั หาสุขภาพและความงามหรือต้องการ
มีรายได้เสริมเชิญปรึกษาได้ท่คี ุณอุษาต้องขอขอบคุณ
บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ คุณหมอยุย้
ภ.ญ.อาริยา สาริกะภูต ทีมแพทย์เภสัชกรและ
คุณเปิล้ (จารุณี สุขสวัสดิ)์ ทีส่ ร้างสรรค์สง่ิ ดีๆ ให้กบั
ทุกคน

เป็นมะเร็งระยะที่ 3

แต่ยงั สดใสสุขภาพแข็งแรงอยูเ่ ลย
คุณสุนติ ย์ อนุกลู (ป้านิด)
อายุ 72 ปี
สารสกัดจากเห็ดหลินจือ

สารสกัดจากขิง

สารสกัดจากชาเขียว

สารสกัดจากขมิน้ ชัน

แม้วา่ คุณสุนติ อนุกลู จะเข้าวัยสูงอายุแล้ว แต่รปู แพนโทธินคิ ซิด , วิตามินเอ อะซิเตท หลังจากทาน

ร่างหน้าตายังเปล่งปลัง่ สดชืน่ เหมือนเพิง่ ผ่านพ้นวัย ห้า
สิบกว่าๆ เท่านัน้ ด้วยเพราะเหตุวา่ เธอมีสขุ ภาพร่างกาย
ทีแ่ ข็งแรงทำ�ให้เธอดูสดใสกว่าคนรุน่ ราวคราวเดียวกัน
ซึง่ เธอเคยป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกขั้นที่ 3 แต่เธอก็
ยังมีชวี ติ ทีส่ ดใสไม่เหมือนผูป้ ว่ ยทัว่ ไป ป้านิดจะมาเปิด
ใจให้ฟงั กันค่ะ
“ป้าเป็นมะเร็งปากมดลูกตัง้ แต่ปี 2546 แพทย์ตรวจ
พบว่าเป็นมะเร็งขัน้ ที่ 3 ฉายรังสีมามากกว่า 30 ครัง้ ให้
คีโม 8 ครัง้ ฝังแร่ 26 ชัว่ โมง แผลก็ยงั ไม่ดขี น้ึ แพทย์เลย
ฉายรังสีใหม่ อาการก็ยงั ไม่ดขี น้ึ ตอนนัน้ รูส้ กึ ท้อแท้หมด
หวังในชีวติ คิดว่าต้องหาโลงอย่างเดียว จนกระทัง่ หลาน
ของป้าแนะนำ�ให้ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟโตเจน
ทีม่ สี ารสกัดจากเห็ดหลินจือ ,ขิง, ชาเขียว , ขมิน้ ชัน

ไปเพียงแค่ 5-6 เดือน อาการเจ็บป่วยก็ดขี น้ึ อย่างเห็น
ได้ชดั หมอนัดตรวจอีกครัง้ ป้าก็ไปหาหมอ เขาถามว่าไป
นัง่ สมาธิมาเหรอ เพราะแผลยุบลงไปมาก จากเมือ่ ก่อน
ทีเ่ คยฉายรังสี และทำ�คีโมก็ไม่ดขี น้ึ เราก็ยม้ิ ๆไม่ได้บอก
ว่าไปทานไฟโตเจนมา สรุปว่าป้ามีวนั นีไ้ ด้เพราะบริษทั
ไทยธรรมฯค่ะ ขอบคุณไทยธรรมจริงๆค่ะ

ช้
กอ่ นใ

หลงั ใช
้

แชร์ประสบการณ์
เคล็ดลับ...อกภูเขาไฟระเบิด

คุณรุง่ โรจน์ พุกอูด (อ๋อม)
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
อ๋อมเปิดใจกับ”ไทยธรรม อัลไลแอนซ์” ก็คงต้องบอก

กันตรงๆนะคะว่า มันมาจากเรือ่ งของ “หน้าอก “เพราะจากทีไ่ ด้
ฟังการบรรยายจากคุณ ยุย้ ก็ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ เพือ่ นๆ
แตกต่างกันไปตามความสนใจของแต่ละคน มีเพือ่ นคนหนึง่ เค้า
ใช้ Be Drinks Collagen เพียงแค่ 3 วันแล้วต้องเปลีย่ นคัพชัน้ ใน
จากคัพ B เป็นคัพ C จากการยกตัวของหน้าอก ทำ�ให้เราแปลก
ใจกันมากเพราะขณะนัน้ เราก็ทาน Collagen กันอยูแ่ ล้ว แต่ไม่
เคยได้ผลแบบนีแ้ ละอ๋อมได้มโี อกาสใช้ Boobs Bazookas ร่วม
ด้วยในขณะทีร่ า่ งกายเรามีฮอร์โมนของผูห้ ญิงเต็มเปีย่ ม ทำ�ให้อก
ขนมครก กลายเป็นอกภูเขาไฟระเบิดได้
อย่างในภาพทีเ่ ห็น
อ๋อมก็เลยอยากแนะนำ�เคล็ด
ลับสำ�หรับผูท้ ม่ี หี น้าอกเล็ก หรือ
หย่อนคล้อยว่า ถ้าต้องการเพิม่
ขนาดของหน้ า อกหรื อ อยาก
ให้ ห น้ า อกยกกระชั บ ชี้ฟ้า ให้
ทาน Be Drinks Collagen วัน
ละ 2 ช้อนชา ร่วมกับการทาน
Femini วันละ 2 แคปซูล ไป
จนกว่าหน้าอกของคุ
หลัณงจะรู
ใช้ ส้ กึ แน่นและตึงแล้วจึงค่อยใช้ Boobs
Bazookas นีเ่ ป็นเคล็ดลับพิเศษทีท่ ำ�ให้เห็นผลเร็ว (จะได้ไม่ตอ้ ง
ใช้ Boobs Bazookas หลายกระปุก) เพราะBoobs Bazookas
จะเริม่ ขยายหน้าอกเราก็ตอ่ เมือ่ มวลของหน้าอกเรามันแน่นเต็ม
ที่ค่ะหลังจากได้หน้าอกภูเขาไฟมาแทนฝาขนมครกสมใจแล้ว
ก็ได้หนั มาดูแลในด้านอืน่ ๆต่อเพราะเราเป็นคน “ขีเ้ หร่มาก” ทัง้

อ้วนล่�ำ ดำ�เตีย้ และก็ไม่ผดิ หวังเลยค่ะ เพราะมันเปลีย่ นไปทัง้ ตัว
เลยทัง้ รูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ สีผวิ ดังทีเ่ ห็นในรูป แต่กต็ อ้ ง
ขอขอบคุณความขีเ้ หร่ของเรานะคะเพราะมันเป็นสิง่ ทีท่ �ำ ให้เรา
“รวย” จากการเป็นผูใ้ ห้ ใช้ดแี ล้วบอกต่อ อ๋อมเดินบนเส้นทาง
ธุรกิจขายตรงมาหลายปีจนได้มาเจอกับบริษัท “ไทยธรรม
อัลไลแอนซ์”บอกได้เลยว่าเป็น “ธุรกิจในฝัน”เพราะการที่
ยืนอยู่ ณ จุดนีก้ บั “ไทยธรรม”ทำ�ให้เรารูว้ า่ เราได้เป็นผูใ้ ห้ ไม่ใช่
ผูแ้ สวงหา และทำ�ให้เรารูว้ า่ สิง่ ทีเ่ ราแสวงหานัน้ ยิง่ แสวงหามาก
เท่าไร ยิง่ ทำ�ให้หา่ งไกล แต่ยง่ิ ให้ยง่ิ กลับได้มา ถึงแม้วา่ เราไม่ได้
หวังอะไรจากการให้ แต่การให้คอื การ กระทำ� การกระทำ�ย่อม
บังเกิดผล ทำ�ดียอ่ มได้ผลดี ทำ�ชัว่ ย่อมได้ผลชัว่ เราไม่อาจ
ไปห้ามผลของการกระทำ�นั้นได้มันย่อมบังเกิดไม่ช้าก็เร็ว
เพราะฉะนั้น เราจึงไม่สามารถไปห้ามค่าคอมมิชชั่นที่มัน
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกเดือนๆของเราได้ เพราะมันเป็นผลของ
การทำ�ความดี”

SLE ลงกระดูกทีเ่ คยท้อแท้ แต่เธอไม่ทอ้ ถอย

ก่อนทาน
เกรพซีด พลีส และลาดีน

หลังทาน
เกรพซีด พลัส และลาดีน

คุณณัฎฎาภรณ์ กันสุยะ (น้องแยม)
จังหวัดลำ�ปาง อายุ 17 ปี
น้องแยม นักเรียนมัธยมศึกษาชัน้ ปีท่ี 4 โรงเรียน
เถินวิทยา อำ�เภอเถิน จังหวัดลำ�ปาง น้องแยมเป็นโรค
SLE ลงกระดูก หมดอาลัยในชีวติ คิดอยูเ่ สมอว่าอยาก
จะตายให้พน้ ไป เพราะทรมานมาก วันไหนทีต่ น่ื นอนมา
ตอนกลางคืน จะปวดทีก่ ระดูกมาก ไม่สามารถนอนหลับต่อ
ได้ ไปหาหมอที่ ร.พ.จังหวัดลำ�ปางอาการก็ไม่ดขี น้ึ น้องแยม
จึงเข้ากรุงเทพมารักษาทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าชแต่ อาการก็ยงั
ไม่ดีข้ึนเหมือนเดิม คุณยายของน้องแยมเห็นหลานตนเอง
ทรมานมาก จึงบอกให้หลานตายไปให้รู้แล้วรู้รอดเพราะ
ไม่อยากเห็นหลานต้องทนกับอาการปวดเหล่านี้ คุณยาย
ยังบอกอีกว่าให้หลานตายไปแล้วค่อยกลับมาเป็นยายหลาน
กันใหม่กไ็ ด้ เมือ่ น้องแยมฟังยายพูดแบบนัน้ ก็เลยคิดทีจ่ ะไป
บวชเพือ่ ทำ�ใจให้สงบ เมือ่ พีแ่ หม่ม อรุณรัชนี เอือ้ อารี ได้รู้
เรือ่ งของน้องแยม พีแ่ หม่มเลยเดินทางไปช่วยเหลือ โดยได้
รับคำ�แนะนำ�จากคุณยุย้ แนะนำ�ให้ทาน เกรพซีด พลัส และ
ลาดีน เชือ่ ไหมคะว่าทานแค่ 5 วัน น้องแยมสามารถเข้า
แถวเคารพธงชาติกบั เพือ่ นๆได้ ทานต่อมา 15 วัน วิง่
ขึน้ ลงบันได ต่อมา 1 เดือน เล่นตะกร้อได้ ทานไปได้อกี
ประมาณ 2 เดือน ตอนนีไ้ ปเข้าร่วมวิง่ มาราธอนในวัน
พ่อได้แล้ว ทุกวันนีน้ อ้ งแยมมีสขุ ภาพดีมาก เหมือนคนปกติ
ซึง่ ในขณะทีน่ อ้ งแยมได้เขียนจดหมายเพือ่ แชร์ประสบการณ์

ให้กับทุกคนทราบ น้องแยมเขียนไปก็ร้องไห้ออกมาด้วย
ความตื้นตันใจ เพราะไม่เคยคิดเลยว่าตนเองจะมีวันนี้เห
มือนเพือ่ นๆ ทุกวันนีน้ อ้ งแยมหน้าตาสดใสมาก และไม่คดิ
ท้อแท้กับชีวิตอีกแล้ว เพราะเธอได้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติ
แถมแข็งแรง ไม่แพ้คนอืน่ ๆ ถึงแม้ชวี ติ นีจ้ ะแสนสัน้ แต่เราจะ
ไม่ทอ้ ถอยนะคะ ขอเป็นกำ�ลังใจให้กบั ทุกคนด้วยค่ะ

แชร์ประสบการณ์
ป่วยเป็นโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง
และโรคภูมแิ พ้
ก่อนทาน

เกรพซีด พลัส และโอริซอล เทน

หลังทาน

เกรพซีด พลัส และโอริซอล เทน

คุณจินตนา เทวโรทร (ไก่)
อายุ 47 ปี
ดิฉนั เริม่ ต้นจากการเป็นโรคหัวใจ จนถึงขนาดทีช่ อ็ ค

หมดสติ หัวใจวาย ตับวาย น้�ำ ท่วมปอด ทำ�ให้หลับหรือหมด
สติไป 3 เดือน เมือ่ ฟืน้ ขึน้ มาจากน้�ำ หนัก 60 กิโลกรัม เหลือ
30กว่า กิโล ต้องเริม่ เรียนรูก้ ารทานข้าวใหม่ เริม่ หัดเดินใหม่
ซึ่งเมื่อฟื้นขึ้นมาก็ต้องผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจทันที เนื่องจาก
อาการของหัวใจวายนัน่ เอง เมือ่ เปลีย่ นหัวใจมาแล้ว คนรอบ
ข้างมักทักอยู่เสมอว่า สีหน้าซีด เหลือง เหมือนไม่มีเลือด
ไปหล่อเลีย้ ง รูส้ กึ เหนือ่ ยง่ายมาก บางครัง้ ต้องคอยเคาะที่
ศีรษะเพราะจะรูส้ กึ เหมือนกับว่าสมองชา มือเท้าชา สภาพ
จิตใจตอนนัน้ ก็คดิ อยูเ่ สมอว่าจะอยูไ่ ปเพือ่ อะไร ทีอ่ ยูท่ กุ วัน
นีก้ เ็ พือ่ ทีจ่ ะทรมานตัวเองเท่านัน้ เหรอ เวลานอนก็นอนราบ
ไม่ได้ตอ้ งนัง่ หลับเพราะจะหายใจไม่สะดวก ช่วงทีค่ วามดัน
โลหิตสูงขึน้ มากๆจะมึนงง ปวดหัวต้องกินยา คลายเครียดที
ละหลายๆเม็ด และไม่เพียงเท่านัน้ หลังจากทีฟ่ น้ื ขึน้ มาจาก
การหมดสติไป 3 เดือน ก็ได้มอี าการของภูมแิ พ้เพิม่ เข้ามา
อีก จะหายใจไม่ออก น้�ำ มูกไหลตลอดเวลา จนถึงขนาดทีม่ ี
เสมหะอยูใ่ นปากตลอด ต้องคอยสัง่ น้�ำ มูก และบ้วนเสมหะ
อยูเ่ สมอ ไปทีไ่ หนพบใครก็ไม่มใี ครอยากจะพูดคุยด้วย เป็น
ทุกข์ใจ ทรมานมาก ไม่อยากจะเชื่อว่าตนเองจะป่วยได้
มากมายขนาดนี้ จนมาวันหนึง่ ได้ดรู ายการ Healti Secret
ทางช่องมงคลชาแนล เห็นพีเ่ ปิล้ จารุณี เป็นพิธกี ร จึงได้โทร
ไปทีบ่ ริษทั เล่าอาการทีเ่ ป็นให้ฟงั น้องๆทีบ่ ริษทั ฯแนะนำ�ให้

ทาน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกรพซีดพลัส คูก่ บั โอริซอล
เทน ทานไปได้แค่ 10 วัน เชือ่ ไหมคะว่าไม่ตอ้ งทานยา
แก้ความดันทีห่ มอให้อกี เลย สีหน้าดูมนี �ำ้ มีนวล หน้าตา
สดชืน่ ขึน้ ไม่เหนือ่ ยง่าย รูส้ กึ ได้วา่ ร่างกายกระปรีป้ ระเปร่า
ต่อมาก็ได้มาเริ่มทาน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลเจน
เพือ่ แก้อาการภูมแิ พ้ (น้�ำ มูกไหล หายใจไม่ออก มีเสมหะอยู่
ตลอด) 7 วันแรกทีท่ านก็รสู้ กึ ดีมากขึน้ แต่ยงั ไม่มากเพราะยัง
ทานยาของหมออยู่ พอเข้าวันที่ 10 รูส้ กึ ได้เลยว่าไม่ตอ้ งพ่น
ยาทีจ่ มูกอีกแล้ว ไม่ตอ้ งกินยาละลายเสมหะ เสมหะทีม่ อี ยูก่ ็
หายไป อาการทีเ่ ป็นอยูก่ ด็ ขี น้ึ เรือ่ ยๆ จนตอนนีห้ ายจากการ
เป็นภูมแิ พ้แล้ว ต้องขอขอบคุณบริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์
ทีท่ �ำ ให้ดฉิ นั หายจากการทรมานนีค้ ะ่

มหัศจรรย์แห่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

คุณสันทนีย์ ธนาภรณ์ อายุ 53 ปี
อาชีพ พยาบาลวิชาชีพ
ดิฉนั กำ�ลังมองหาผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่ใช่ยา เพราะตัว
ดิฉันมีโรคประจำ�ตัวหลายโรค 1.อาการปวดเข่า จากเข่า
เสือ่ ม 2. Menopause Syndrome หรือภาวะการหมดประจำ�
เดือน 3.อาการแพ้อากาศ หรือภูมิแพ้ เป็นมากขนาดเริ่ม
เป็น ไซนัสอักเสบ คือมีหนองในโพรงจมูก เคยต้องไปล้าง
หนองในโพรงจมูกโดยแพทย์มาแล้ว ต้องใช้ยาแก้อักเสบ
ยาละลายเสมหะ ยาแก้ภมู แิ พ้ ยาแก้ปวดเข่า ยาเพิม่ น้�ำ ใน
ข้อเข่า และแคลเซียมเม็ดฟองฟู่ ราคายารวมกันประมาณ
หนึง่ หมืน่ บาท ต่อเดือน แม้วา่ จะเบิกต้นสังกัดได้กต็ าม แต่ใช้
ยามาประมาณ 2 ปี เลยรูส้ กึ กลัวว่า ในวันข้างหน้า ไตอาจ
จะแย่ และปัญหาทีต่ ามมาจากการใช้ยาดังกล่าวข้างต้นรวม
กับภาวะการหมดประจำ�เดือน ทำ�ให้น�ำ้ หนักตัวเพิม่ ขึน้ มา 15
กิโลกรัม จากปกติ 48-50 กิโลกรัม เป็น 64-65 กิโลกรัม
ทำ�ให้สุขภาพไม่ดี แพทย์ท่ีรักษาอาการเข่าเสื่อมก็บอกให้
ลดน้�ำ หนัก แต่ยารักษาภูมแิ พ้บางตัวทำ�ให้เกิดภาวะบวมน้�ำ
ตามร่างกายตามมา จนบางช่วงแพทย์ให้กนิ ยาขับปัสสาวะ
เพือ่ ลดอาการบวมน้�ำ ในร่างกาย และภาวะการหมดประจำ�
เดือนก็ท�ำ ให้การเผาผลาญของร่างกายลดลงด้วย จนมาได้
พบผลิตภัณฑ์ของไทยธรรม ก็ลองใช้ดคู ดิ ว่าเป็นอีกหนึง่ ทาง
เลือกที่จะสามารถลดการกินยาลงได้บ้าง เริ่มใช้แอลเจน
และเกรพซีด พลัส ภายใน 2 เดือน อาการภูมแิ พ้เริม่ ดี

ขึน้ ไม่ตอ้ งไปพบแพทย์หู คอ จมูกอีกเลย ต่อมาอีก 1
เดือนก็เริม่ ใช้ ลาดีน กินไปได้ ประมาณ 10 วัน อาการปวด
เข่าดีข้นึ เรือ่ ยๆ แล้วมาเริม่ ทาน บีดริงคส์,ไพน์สลีน น้�ำ
หนักก็เริม่ ลดลง 2 กิโลกรัม ทุกวันนีเ้ ป็นแฟนคลับของบริษทั
ไทยธรรมฯ กันทัง้ ครอบครัว และเริม่ เผือ่ แผ่ไปทีบ่ คุ คลใกล้
ชิดบ้างแล้ว สุดท้ายก็ตอ้ งขอบคุณ บริษทั ไทยธรรม อัลไล
แอนซ์และทีมงานทุกคน ทีเ่ ผือ่ แผ่สง่ิ ดีๆเพือ่ สังคมไทย ขอให้
ไทยธรรมอยูค่ สู่ งั คมไทย และเจริญเติบโตขึน้ ๆไป จนเป็นต้น
ไม้ใหญ่ ทีห่ ยัง่ รากลึกและแผ่กง่ิ ก้านสาขาไปทัว่ ประเทศ และ
อาจจะโกอินเตอร์ในวันข้างหน้านะคะ

แชร์ประสบการณ์
โรคไตวายเรือ้ รัง

ผูป้ ว่ ย

ฟอกไต

ทีไ่ ม่ตอ้ ง

คุณณัฐนก เตจามิตร อายุ 50 ปี
อ. แม่สอด จ. ตาก
ดิฉนั

เป็นผูป้ ว่ ยโรคไตวายเรือ้ รัง ซึง่ รูว้ า่ ป่วย
ตั้งแต่ปี 2545 ได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลมาหลายปี
แพทย์ก็รักษาตามอาการ ช่วงที่มีอาการมากเคยท้อแท้
และสิ้นหวังคิดเสมอว่าจะต้องตายในไม่ช้าและเมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2551 ทีผ่ ่านมา แพทย์แนะนำ�ให้เข้ารับการ
ฟอกไต แต่เครือ่ งฟอกไตไม่เพียงพอ จึงต้องเจาะล้างทาง
ช่องท้อง และให้น�ำ้ ยาไปทำ�เอง แต่พอทราบ รายละเอียด
ว่าค่าน้�ำ ยาล้างไตเดือนละสองหมืน่ บาท ประกันสังคมจ่าย
ให้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นอีกห้าพันบาทเราต้องจ่าย
เองก็เลยคิดหนักโชคดีทเ่ี ชือ่ คุณจริยา สดมพฤกษ์ ซึง่ ได้ ทีม่ ีสินค้าดีๆ ขอบคุณ คุณจริยา สดมพฤกษ์ ทีม่ อบชีวิต
แนะนำ�ให้ทาน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเซีย่ นฟง และ ใหม่ให้กบั ดิฉนั เช้าวันนี้ และวันต่อๆไปจะสดใส ขอให้ทกุ
เกรพซีด พลัส ซึง่ ในช่วงเวลาทีท่ านอยูน่ น้ั ก็ขอเลือ่ นนัด คนโชคดีเหมือนกับดิฉนั ค่ะ
คุณหมอยืดเวลาในการเจาะเลือดออกไปอีก 3 สัปดาห์
เพือ่ ขอดูอาการของตนเองก่อน เวลาผ่านไปได้ 3 สัปดาห์
จึงเข้ารับการตรวจกับคุณหมออีกครัง้ เมือ่ ผลการตรวจ
ออกมา ดิฉันดีใจมากที่คุณหมอบอกว่า ถ้าหากผล
ของเลือดอยู่ในระดับนี้ก็คงยืดระยะเวลาในการเจาะ
ล้างไตออกไปอีก ดิฉนั ไม่เคยคิดเลยว่าจะโชคดีแบบนี้ และ
สายตาทีเ่ คยมองไม่ชดั ก็กลับมาแจ่มใสเหมือนเมือ่ สักสิบปี
ก่อนด้วยซ้�ำ ขอบคุณมากจริงๆ ขอบคุณบริษทั ไทยธรรม

เดินไปเพียงแค่ 5 ก้าว
เหมือนกับเดินมาแล้ว

คุณแม่ คำ�ฮู้ เชือ้ บุญมี อายุ 89 ปี

5 กิโลเมตร

คุณแม่ เป็นมะเร็งเต้านมระยะ 3 คุณหมอทีโ่ รง
พยาบาลพุทธชินราช ได้นัดตรวจโดยให้ยามาทานที่บ้าน
ผ่านไป 1 สัปดาห์ ปรากฏว่าคุณแม่ลกุ เดินไปไหนมาไหนไม่
ได้ แม้แต่การเข้าห้องน้�ำ ยังลำ�บาก เดินไปเพียงแค่ 5 ก้าว
เหมือนกับเดินมาแล้ว 5 กิโลเมตร ทานอาหารได้นอ้ ยลง
ไม่มเี รีย่ วแรง หมดอาลัยตายอยากจนกระทัง่ คุณเอราวัฒน์
ลูกชายของคุณแม่ค�ำ ฮูพ้ ร้อมด้วย คุณชูชาติและคุณเทียมใจ
มาเยี่ยมที่บ้านแล้วแนะนำ�ให้ทานเกรพซีด พลัสไลโคปีน
(สารสกัดจากเมล็ดองุน่ ) ไฟโตเจน (สารอาหารต้านมะเร็ง)
และ ฟิชเชอร์ โกลด์ เมือ่ ทานไป 1 เดือน อาการต่างๆเริม่
หายไป จากทีห่ มดเรีย่ วหมดแรง กลับกระชุม่ กระชวย ทาน
ข้าวได้ตามปกติ เดินไปไหนมาไหนได้เหมือนเดิม ตอนนี้
ทานติดต่อกันได้ 3 เดือนแล้วก็กลับไปให้หมอตรวจ พบว่า
ก้อนเนื้อเล็กลง สุขภาพแข็งแรงขึน้ ตอนนีบ้ รรดาลูกๆเลย
ลงประชามติให้คณ
ุ แม่ไม่ตอ้ งไปหาหมออีกแล้ว และคนใน
ครอบครัวก็สมัครสมาชิกของบริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์
กันทุกคน คุณแม่บอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่ได้ประทาน
อาหารและยามาให้ ทำ�ให้ตนเองมีชวี ติ อยูไ่ ด้จนถึงทุกวันนี้
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คุณน้�ำ เต้า น้อยปัญญา(ป้าเต้า)
อำ�เภอสากเหล็ก จังหวัดพิจติ ร อายุ 54 ปี
ป้ามีอาชีพรับจ้างทัว่ ไป เก็บของไปขายบ้าง รับจ้างปลูกผัก ทำ�สวนบ้าง ตามแต่วา่ จะมีใครมาจ้างให้ท�ำ อะไร ด้วยความ

ทีป่ า้ อายุ 54 ปีแล้วแต่ตอ้ งทำ�งานหนักเพือ่ หาเงินมาใช้ภายในครอบครัว ทำ�ให้ปว่ ยเป็นโรคประจำ�ตัวหลายโรค เช่นโรคหัวใจโต
ผิดปกติ โรคเบาหวาน และมีไขมันในเส้นเลือดมากอีกด้วย โรคเหล่านีท้ �ำ ให้ปา้ มีอาการเหนือ่ ยง่ายเวลาทำ�งานหนัก หายใจไม่ทนั
อาการของหัวใจสัน่ เหมือนกับว่าหัวใจจะหยุดเต้น ซึง่ ป้าก็ได้ทานยาตามทีห่ มอสัง่ จากทางโรงพยาบาล แต่อาการคงทีไ่ ม่ดขี น้ึ
แต่กไ็ ม่แย่ลง คือก็ยงั เหนือ่ ยง่าย อาการใจสัน่ ก็ยงั เป็นเหมือนเดิม จนมีวนั หนึง่ ป้าได้ไปปฏิบตั ธิ รรมทีส่ ถานธรรมแห่งหนึง่ ของ
จังหวัด แล้วเกิดหกล้มในห้องน้ำ� ซึง่ ตอนล้มนัน้ หัวเข่าได้ลงไปกระแทกกับพืน้ ทำ�ให้ปา้ ปวดหัวเข่ามากจนไม่สามารถลุกหรือ
เดินได้เลย มีคนทีส่ ถานธรรมพาป้าส่งโรงพยาบาล เมือ่ ถึงโรงพยาบาลหมอเห็นว่ามีอาการปวดทีห่ วั เข่ามาก จึงฉีดยาแก้ปวด
ให้ โดยฉีดลงไปทีบ่ ริเวณหัวเข่า แล้วให้นอนรอดูอาการ แต่พอผ่านไปสักระยะหนึง่ อาการปวดทีห่ วั เข่าของป้าก็เริม่ ลดลง แต่
กลับมีผลข้างเคียงทีท่ �ำ ให้ปา้ แทบจะไม่มชี วี ติ อยูแ่ ล้ว นัน่ คืออาการโรคหัวใจกำ�เริบ หายใจไม่ออก รูส้ กึ เหมือนว่าหัวใจถูกบีบ
เจ็บทีห่ น้าอกคล้ายกับว่าหัวใจจะหยุดเต้น บรรดาคนทีพ่ าป้าไปส่งโรงพยาบาลก็พากันตกใจ ด้วยอาการและสีหน้าของป้านัน้ ดู
น่าเป็นห่วงมาก ซึง่ หนึง่ ในนัน้ ก็คอื พีว่ นั ดี เทวะเส ในขณะทีป่ า้ มีอาการไม่คอ่ ยดีนน้ั พีว่ นั ดีกไ็ ด้หยิบสิง่ หนึง่ ทีม่ ลี กั ษณะคล้าย
กับน้�ำ มันตับปลา เม็ดใสสีสม้ มาให้ปา้ อมไว้ใต้ลน้ิ แค่ 5 นาทีเท่านัน้ เชือ่ ไหมว่า อาการป้าดีขน้ึ อย่างแปลกประหลาด
หัวใจทีเ่ คยเจ็บและเหมือนจะหยุดเต้นก็ดขี น้ึ เป็นปกติ หายใจได้เป็นปกติ สีหน้าดูดขี น้ึ ไม่เพียงแต่คนรอบข้างทีแ่ ปลกใจ
ตัวป้าเองก็ยงั แปลกใจไม่หายถึงความมหัศจรรย์ของ เจ้าเม็ดใสสีสม้ ทีค่ ล้ายกับน้�ำ มันตับปลาเม็ดนี้ ทีช่ ว่ ยชีวติ ป้าไม่ให้หมดลม
หายใจลงไป ซึง่ ต่อมาหลังจากทีป่ า้ ออกจากโรงพยาบาลในครัง้ นัน้ ป้าก็ได้มาทราบทีหลังว่า เจ้าเม็ดใสสีสม้ ทีช่ ว่ ยชีวติ ป้านัน้
คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โอริซอล เทน ของบริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ของคุณเปิล้ จารุณี ซึง่ ทำ�ให้ปา้ ประทับใจอย่าง
มาก ต่อมาป้าได้หยุดยาทีห่ มอให้จากโรงพยาบาลและทานโอริซอล เทน อย่างเดียว ป้ารูส้ กึ กระชุม่ กระชวยมาก ไม่มอี าการ
เหนือ่ ยง่ายเวลาทำ�งานหนัก ทำ�งานได้ตามปกติ อาการของโรคหัวใจต่างๆไม่มอี อกมาให้เห็น เมือ่ หมอนัดไปตรวจสุขภาพพบ
ว่า น้�ำ ตาล โรคเบาหวานดีขน้ึ ไขมันในเส้นเลือดเป็นปกติ ไม่นา่ เชือ่ เลยจริงๆ ว่าเจ้าเม็ดใสมหัศจรรย์ทช่ี ว่ ยชีวติ ป้า คือ โอริซอล
เทน ของบริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์
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