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สวัสดีปใี หม่ไทยอีกครัง้ ค่ะ พีน่ อ้ งไทยธรรมทุกท่าน อากาศร้อนแค่ไหน คงไม่เท่าข่าวคราวทางเศรษฐกิจที่
หลายแหล่งข่าวแจ้งมาเป็นระยะว่า “ไตรมาส 2 เผาจริง” ดิฉนั เคยได้ยนิ วลีสน้ั ๆทีใ่ ครไม่ทราบได้กล่าวไว้วา่ “ไม่มอี ะไร
น่ากลัวเท่าความกลัว” ดังนัน้ ก็จงึ สรุปได้วา่ “ถ้าไมกลัว ก็ไมมอี ะไรนากลัว”
พีน่ อ้ งไทยธรรม จะทราบดีวา่ ครอบครัวของเราค่อนข้างทีจ่ ะเติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจ ในสภาวะเช่นนี้
ดิฉนั เชือ่ ว่า กำาลังใจ และ สติ เป็นสิง่ สำาคัญยิง่ ทีจ่ ะพาพวกเราแต่ละคนสูค่ วามสำาเร็จทีส่ ามารถสร้างประวัตศิ าสตร์
ได้ เมือ่ ปลายเดือนกุมภาพันธ์ทผ่ี า่ นมา มีก�รจัดหลักสูตรพิเศษทีส่ �ำ คัญม�ก 1 หลักสูตร ทีม่ ชี อ่ื ว่า “Diamond
Booming” ทีไ่ ทยธรรมได้รวบรวมเหล่าผูน้ าำ หัวใจเพชร 23 ท่าน มาอยูร่ ว่ มกันถึง 3 วัน 2 คืน โดยมีวทิ ยากรพิเศษ ที่
ไทยธรรมบรรจงคัดสรรมา เพือ่ เสริมเติมแต่งเรือนให้แก่เพชรเม็ดงามของไทยธรรมเหล่านี้ ให้เจิดจ้าสูส่ ายตาชาวโลก
เพชรเม็ดง�มทั้ง 23 เม็ดของไทยธรรม จะนำ�พ�พวกเร�สูคว�มสำ�เร็จที่แตละท�นได้ต้งั ใจไว้ ใน
ป 2009 นี้ เพชรผูน้ าำ แต่ละท่าน ล้วนมีคณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษ คือ เป็นเพชรเนือ้ แท้ คงทน จิตใจงดงาม เอือ้ เฟอ และ เอือ้
อาทร พร้อมทำางานเป็นทีม เคียงบ่าเคียงไหล่กบั แต่ละท่าน เพือ่ นำาพาทีมสูค่ วามสำาเร็จร่วมกัน อยากทราบว่า ท่าน
อยูใ่ นทีมงานของผูน้ าำ ท่านใด สามารถพลิกไปดูได้ในเนือ้ หาด้านใน นอกจากผูน้ าำ ซึง่ เป็นผูน้ าำ ทีมของท่านโดยตรงแล้ว
ผูน้ าำ หัวใจเพชรทัง้ 23 ท่าน ยินดี และ เต็มใจให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และ แนะนำา พีน่ อ้ งไทยธรรมทุกคน โดยไม่
แบ่งแยกว่าจะเป็นสมาชิกจากสายงานใด
สุดท้ายนี้ ดิฉนั ขอฝากวลีประจำาใจชาวพุทธ ซึง่ ใช้ได้ผลทุกครัง้ มีประสิทธิภาพยอดเยีย่ มในทุกสภาวะ และ
สถานการณ์ ไม่วา่ เศรษฐกิจดี เศรษฐกิจไม่ดี งานใหญ่ งานเล็ก งานยาก หรือ งานง่าย เพียงใด คือ “ใจเปนใหญ
ใจเปนประธาน ทุกสิง่ สำาเร็จได้ดว้ ยใจ” สวัสดีคะ่
ด้วยความจริงใจ
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23 ผูน้ าำ หัวใจเพชรเหล่านี้ ได้เข้าร่วมหลักสูตรพิเศษ Diamond Booming ของบริษทั ฯ และ เป็นผูซ้ ง่ึ สามารถ

เดินเคียงข้างท่านสูต่ าำ แหน่งเพชรของบริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ในปี 2009 นี้ ทุกท่านยินดีให้ความร่วมมือ ช่วย
เหลือ แนะนำา แบ่งปัน และ เป็นพันธมิตรผูห้ วังดีตอ่ พีน่ อ้ งครอบครัวไทยธรรมทุกท่านโดย ไม่เลือกสายงาน ไทยธรรม
อัลไลแอนซ์ ขอปรบมือ และ อนุโมทนาในมุทติ าจิตของทุกท่าน

“ทีมยุคใหม่ทช่ี นะตลอดกาล คือ
ไม่หยุดการเรียนรู้ เปลีย่ นกลยุทธ
จิตใจเข้มแข็งดัง่ เพชร และไม่มขี อ้
แก้ตวั ”

“เชื่อมั่นในสิ่งที่พยายาม และ
ต้องไปให้ถงึ เดือนละล้าน ทุกคน
ต้องทำาได้”
คุณชูชาติ สานิพนั ธ์

ผูอ้ าำ นวยการศูนย์ นวนคร จ. ปทุมธานี

คุณเทียมใจ สานิพนั ธ์์

ผูอ้ าำ นวยการศูนย์ นวนคร จ. ปทุมธานี

“ชีวิตจะมีสขุ ถ้าปลดทุกข์
กับไทยธรรม”
คุณวัลทณีย์ ห้องสีปาน
จ. นครศรีธรรมราช

“สุขภาพ คือ รากฐานของความงาม”
คุณประนอม วรวุฒิ
จ. นครศรีธรรมราช

“งานทุกอย่าง พลังอยูท่ ค่ี วาม
รั ก ทั้ ง 4 คื อ รั ก ตนเอง รั ก
ครอบครัว รักบริษัท และรัก
สังคม”
คุณปัทมา คณะโส

ผูอ้ าำ นวยการศูนย์ อ. พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

“ขยัน ประหยัด ซือ่ สัตย์ มี
วินยั และใส่ใจบุพการี”
คุณวิไลวรรณ มณีไชย
จ. นครศรีธรรมราช
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“ค่าของคน อยู่ท่ีผลของงาน
ค่าของสุขภาพ อยูท่ อ่ี าหารเสริม
ไทยธรรม”

“ความสุขจากการให้ คือ แรงใจ
นำาธุรกิจสูค่ ณ
ุ ธรรม”
คุณระพีพรรณ สุทธายศ

คุณนภาพร เพ็งจันทร์
จ. สุราษฎร์ธานี

ผูอ้ าำ นวยการศูนย์ จ. พิษณุโลก

“เป็นหนุม่ ให้ยนื ยาว เป็นสาว
ให้คงทน ฟนสุขภาพคน สุข
มากล้นในไทยธรรมฯ”

“สุ ข ภาพดี ย้ อ นวั ย ด้ ว ย
ไทยธรรม”
คุณธนภร พยัฆคิน

ผูอ้ าำ นวยการศูนย์ จ. พิษณุโลก

ภ.ก. ชาญวิทย์ บัวพิมพ์
จ. เชียงใหม่

“สาวน้อยสามร้อยสามล้าน”
คุณรุง่ โรจน์ พุกอูด

“สุขภาพดี สวย รวยได้ เพราะ
ไทยธรรม”
คุณวรางคณา เชือ้ วีระชน

จ. พิษณุโลก

จ. พิจติ ร

“โลกมี ห ลายมุ ม และมี
หลายแบบ อยูท่ เ่ี ราจะเลือก
มองมุมไหน และเป็นคนแบบ
ไหน”

คุณวิมลมาศ ศรีสวุ รรณ

ผูอ้ าำ นวยการศูนย์ จ. นครสวรรค์

“ความรัก ความจริงใจ มีให้กนั
ทำาให้ประสบความสำาเร็จ และมี
ความสุข”
คุณจริยา สดมพฤกษ์

ผูอ้ าำ นวยการศูนย์ อ.แม่สอด จ.ตาก

“เพิม่ โอกาสในการสร้างโอกาส
โอกาสทางธุ ร กิ จ เพื่อ สุ ข ภาพ
ทีด่ ”ี
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คุณกุณฑีรา อรรถศาสตร์ศรี
จ. นครปฐม

“ถ้าต้องการความสำาเร็จ อย่า
กลัวความพ่ายแพ้”้
คุณนันท์นชิ า เมฆฉาย
จ. นครปฐม

“เมือ่ แน่ใจว่ายืนอยูใ่ นทีๆ่ ถูก
ต้อง จงยืนให้ม่นั และก้าวไป
ข้างหน้า อย่างมั่นคง พร้อม
คุณธรรม”
คุณภัทรปภา นันทานนท์

ผูอ้ าำ นวยการศูนย์ จ. นครปฐม

“เมือ่ กล้าฝันก็ตอ้ งกล้าทำา กล้า
เปลีย่ นแปลงถึงจะสำาเร็จ ”
คุณธนกฤต เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
จ.สมุทรปราการ

“อย่าท้อชีวติ คิดแต่สง่ิ ทีด่ ี
มีโอกาสเป็นผูใ้ ห้ ใจเป็นสุข”
คุณจินตนา เทวโรทร

ผูอ้ าำ นวยการศูนย์ ศรีนครินทร์-บางเมือง จ.สมุทรปราการ

“สวยจากข้างใน สู่ภายนอก
ได้ดง่ั ใจ..และรวยได้ สร้างดีกว่า
ซ่อม ป้องกันดีกว่ารักษา”
คุณสุภาพร ฉลาดการกิจ

ผูอ้ าำ นวยการศูนย์ สำาโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ

“มีจดุ หมายเดียวกัน เป้าหมาย
เดียวกัน คือความซือ่ สัตย์”
คุณกฤติอญ
ั ญ์ วงษ์เสถียรชัย

ผูอ้ าำ นวยการศูนย์ จ.นครราชสีมา

“ความสำาเร็จไม่ได้วดั จากการ
เป็นที่ 1 แต่วัดจากความสุขที่
เกิดจากใจ”
คุณบุบผา ทองสำาริต

ผูอ้ าำ นวยการศูนย์ ปากน้าำ จ.สมุทรปราการ

“ในโลกนีไ้ ม่มสี ง่ิ ทีด่ ี ทีส่ ดุ จะมี
ก็แต่สง่ิ ทีด่ กี ว่า”
คุณเตชินท์ เชือ้ บุญมี
จ. ปทุมธานี

อ�ห�รเสริมใน¼Ùป้ ว† ยâรคไต
ไต เป็นอวัยวะสำาคัญของร่างกาย มีอยู่ 2 ข้าง อยู่
บริเวณด้านหลัง ใต้ชายโครง บริเวณบั้นเอว มีรูปร่าง
คล้ายถัว่ เหลือง ยาวประมาณ 12 เซนติเมตร ไต ประกอบ
ด้วยหลอดเลือดฝอยมากมาย เรียกว่า หน่วยไต หน่วยไต
จะลดจำานวนลง และ เสือ่ มตามอายุขยั
ไตมีหน้าทีห่ ลัก 3 ประการ คือ การขับถ่ายของ
เสีย การควบคุมปริมาณน้าำ และ เกลือแร่ในร่างกาย น้าำ
และ เกลือแร่ ส่วนที่เกินความจำาเป็นจะถูกขับออกมา
ทางปัสสาวะ ผลิต และ ควบคุมการทำางานของฮอร์โมน
บางชนิด
หากไตไม่ทาำ งาน หรือทำางานไม่เพียงพอ เนือ่ งจาก
ได้รบั บาดเจ็บ หรือมีโรคแทรก จะทำามีให้ระดับของเสีย
และ มีปริมาณน้าำ คัง่ ค้างในร่างกาย หรือในเลือด และ จะ
ปรากฏอาการเหล่านี้ คือ ปัสสาวะน้อย ปัสสาวะลำาบาก
ปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ โดยเฉพาะช่วงกลางคืน มีเลือด
ในปัสสาวะ มีอาการบวมทีม่ อื และเท้า ปวดหลังในระดับ
ชายโครง ความดันโลหิตสูงเป็นต้น
ในก�รบำ�บัดโรคไต จำ�เป็นต้องให้เลือดไหลเวียน
ไปเลีย้ งหนวยไตให้ม�กทีส่ ดุ นอกจากนี้ การควบคุม
อาหารเป็นสิง่ จำาเป็น อาหารทีผ่ ปู้ ว่ ยโรคไต ควรระวัง คือ
อาหารหวาน อาหารมัน และ อาหารเค็ม ผูป้ ว่ ยโรคไต
บางประเภท จำาเป็นต้องจำากัดอาหารประเภทโปรตีนด้วย
อ�ห�รเสริมแนะนำ�ในผูป้ ว่ ยโรคไต

ส�รสกัดจ�กเมล็ดองุน ให้ผลในการขยาย
หลอดเลือด และ ทำาให้
หลอดเลือดยืดหยุ่นมาก
ขึน้ ให้ผลดีในผูป้ ว่ ยโรคไต
เนือ่ งจ�กไตเป็นอวัยวะ
ที่ ป ระกอบด้ ว ยหลอด

เลือดฝอยล้วนๆ ผูป้ ว่ ยโรคไตมักมีอาการความดันโลหิต
สูงร่วม มีงานวิจัยหลายชิ้นพบว่า การให้สารสกัดเมล็ด
องุ่น ทำาให้มีเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงหน่วยไตมากขึ้น ลด
ความดันโลหิต และ กำาจัดอนุมลู
อิสระทีไ่ ต สาเหตุของไตเสือ่ ม
น้�ำ มันปล� ช่วยคนไข้ไต
บางชนิดได้ น้าำ มันปลาทำาให้เลือด
ไหลไปเลีย้ งไตมากขึน้ มีประโยชน์กบั คนไข้ ทัง้ ก่อนฟอก
และ หลังฟอกไต และ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดเปลีย่ นไต
น้ำามันปลาช่วยลดอาการอักเสบของเส้นเลือดฝอยในไต
ลดอาการกรวยไตอักเสบได้
สมุนไพรจีนเฟ่ยหลง ขยายหลอดเลือด บำารุง
ตับ ไต เสริมสมรรถนะ ช่วยลดความดันโลหิต ขับน้าำ ใน
ร่างกาย ลดน้าำ ตาลในเลือด และ ลดโคเลสเตอรอล

SLE ÀÒÇÐÀÙÁáÔ ¾ŒµÇÑ àÍ§

โรค SLE (Systemic Lupus Erythematosus)
หรือ โรค LE (Lypus Erythematosus) หรือ โรค
ภูมแิ พ้ตวั เอง เป็นภาวะทีภ่ มู ติ า้ นทานในร่างกายเกิดการ
เปลีย่ นแปลงไป ปกติภมู ติ า้ นทาน (Anti-Body) ในร่างกาย
จะทำาหน้าทีต่ า้ นทานเชือ้ โรค หรือ สิง่ แปลกปลอม แต่ในผู้
ป่วยโรค SLE อยูๆ่ ร่างกายเกิดจำาตัวเองไม่ได้ จึงสร้างภูมิ
ต้านทานขึน้ มาต่อต้านตัวเอง หากต้านอวัยวะใด อวัยวะ
นัน้ ก็จะเกิดการอักเสบ หรือ ผิดปกติ และ มีการทำางานที่
บกพร่อง เช่น หากจำาผิวหนังไม่ได้ ก็จะสร้างภูมติ า้ นทาน
ขึ้นมาต้านผิวหนังของตัวเอง ทำาให้เกิดผื่น โดยเฉพ�ะ
ผืน่ รูปปกผีเสือ้ ทีด่ ง้ั จมูกและ โหนกแก้ม (Butterﬂy
Rash) ซึง่ เป็นลักษณะเฉพ�ะของ SLE ถ้าจับกับเยือ่
หุม้ ข้อ ก็จะเกิดอาการข้ออักเสบขึน้

อาการตางๆของผูป้ ว ย SLE

รายได้รบั การวินจิ ฉัยผิด อ�ก�รปวดหรืออักเสบของ
ข้อในผู้ป่วยโรค เอส แอล อี สวนม�กจะไมนำ�ไปสู
ก�รเกิดคว�มพิก�ร หรือก�รบิดเบีย้ วผิดรูปร�งของ
ข้อ จะไมมกี �รกัดกรอนของข้อหรือข้อเสือ่ มเหมือน
ทีพ
่ บในโรคข้ออักเสบรูหม์ �ตอยด์ มีบา้ งบางรายทีม่ ี
ข้อบิดเบี้ยวไปบ้าง แต่มกั จะสามารถดัดกลับเป็นรูปเดิม
ได้เองโดยไม่มคี วามเจ็บปวด
ผูป้ ว่ ยโรค เอส แอล อี บางครัง้ มีอาการปวด
เมือ่ ยกล้ามเนือ้ ได้ พบได้บอ่ ยถึงร้อยละ 17-45 ซึง่ อาการ
นีอ้ าจเกิดจาก กล้ามเนือ้ อักเสบ ทำาให้มกี ล้ามเนือ้ ส่วนใกล้
ลำาตัวอ่อนแรง หรือ เป็นผลจากการทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วย
ยาสเตียรอยด์หรือยาอืน่ ๆ ทำาให้มกี ล้ามเนือ้ อ่อนแรงได้
นอกจากนีใ้ นผูป้ ว่ ยโรค เอส แอล อี บางราย
อาจมีอาการปวดกระจายไปตามตำาแหน่งต่าง ๆ ทั่ว
ร่างกาย ตามตำาแหน่งของ กล้ามเนื้อ เยือ่ พังผืด และ
เส้นเอ็น ปวดแบบเรื้อรังเป็นระยะเวลานานหลายเดือน
ประกอบกับมีความผิดปกติของการนอนหลับ ทำาให้ต่นื
เช้าไม่สดชืน่ มีแต่ความอ่อนเพลียและฝดตึงของร่างกาย
ได้ โดยไม่ได้เกิดจากการอักเสบของกล้ามเนือ้ เยือ่ พังผืด
หรือเส้นเอ็น กลุม่ อาการนีพ้ บได้ประมาณร้อยละ 10-20
ของผูป้ ว่ ยโรค เอส แอล อี

อ�ก�รท�งผิวหนัง : พบ
ประมาณ 80-90% ของผู้ป่ว ย
รอยโรคทางผิวหนังพบได้หลาย
แบบ แต่ผ่ืนที่มีลักษณะเฉพาะของ SLE คือ ผื่นแดงที่
เกิดบริเวณใบหน้� ตัง้ แตบริเวณสันจมูก ไปทีบ่ ริเวณ
โหนกแก้มทัง้ สองข้�งเป็นรูปคล้�ยผีเสือ้ ผูป้ ว่ ยบางราย
มีแผลในปากโดยเฉพาะบริเวณเพดานปากเป็นๆหายๆ
อ�ก�รท�งไต : พบประมาณ
อ�ก�รท�งข้อ และ กล้�ม
ร้อยละ 80% ของผูป้ ว่ ย สาเหตุของ
เนื้อ : พบประมาณ 85% ของ
โรคไตอาจเกิดจากการอักเสบของ
ผู้ป่วย อาการปวดข้อ มีท้ังปวด
เอส แอล อี โรคแทรกซ้อน หรือ ผล
อย่างเดียว หรือ มีอาการอักเสบ
ของการใช้ยาทีไ่ ม่ถกู ต้องของผูป้ ว่ ย
ร่วมด้วย เช่นมีอาการปวด บวม
และ ร้อนของข้อ ข้อทีป่ วดหรืออักเสบมักเป็นทีข่ อ้ นิว้ มือ
นอกจากนี้ ผูป้ ว่ ยบางรายยังอาจมีอาการทางระบบ
ข้อมือ หรือข้อเข่า อาจเป็นข้อใดข้อหนึง่ หรือ เป็นได้ทง้ั ประสาท อาการทางระบบเลือด อาการทางหัวใจ และ
2 ข้าง ซ้ายและขวาเหมือน ๆ กัน ลักษณะนีจ้ ะคล้ายกับ หลอดเลือด อาการทางระบบทางเดินอาหาร อาการ
อาการที่พบในโรคข้ออักเสบรูห์มาตอยด์ จนผู้ป่วยบาง ทางปอด

เภสัชไทยธรรม
SLE เป็นโรคทีท่ าำ ให้เกิดความผิดปกติของอวัยวะ
ได้หลายระบบแต่อาจ มีอาการของโรคได้ตง้ั แต่นอ้ ย จน
มาก และ เป็นตัง้ แต่ระบบเดียวหรือหลายระบบก็ได้
ส�เหตุของโรค SLE : SLE เป็นโรคทีว่ งการ
แพทย์ยงั ไม่ทราบสาเหตุทช่ี ดั เจน จึงไม่สามารถหาทาง
ป้องกันโรคได้
ก�รรักษ� SLE ในก�รแพทย์แผนปจจุบนั :
การแพทย์แผนปัจจุบนั รักษาโรค SLE โดยการใช้ยาเป็น
หลักโดยแบ่งยาออกเป็น 3กลุ่มคือกลุ่มยาสเตียรอยด์
กลุม่ ยาทีใ่ ช้รกั ษาตามอาการทีเ่ ป็น เพือ่ รักษาอาการผืน่
ทีผ่ วิ หนัง อาการปวดข้อ ปวดเมือ่ ยตามตัว หรือ เยือ่ หุม้
ปอดอักเสบ และ กลุม่ ยากดภูมคิ มุ้ กัน ซึง่ เป็นยาในกลุม่
เคมีบาำ บัด
กลุม ย�สเตียรอยด์ เป็นยาหลักทีแ่ พทย์เลือกใช้
กับคนไข้ SLE เกือบทุกราย แต่สเตียรอยด์มผี ลเสียหาก
ใช้รบั ประทาน เพือ่ รักษาโรค SLE เป็นเวลานานเกินไป
เนือ่ งจากผลข้างเคียงจากการใช้ยาสเตียรอยด์ มีตง้ั แต่
ต้อกระจก ต้อหิน เบาหวาน บวมน้าำ ติดเชือ้ ง่าย น้าำ หนัก
เพิ่ม ความดันโลหิตสูง สิว นอนไม่หลับ หงุดหงิดง่าย
อาการทางจิต และ กระดูกพรุน
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ส�รสกัดจ�กเมล็ดองุน : ส�รสกัดจ�กเมล็ด
องุน ถูกทำ�ม�ใช้ระงับอ�ก�รอักเสบอย�งได้ผลในผู้
ป่วย SLE, LE และ ข้ออักเสบ รวมทัง้ ลดอาการบวม
และ คัง่ น้าำ ตามเนือ้ เยือ่ และ ข้อต่อด้วย งานวิจยั หลาย
ฉบับพบว่า สารสกัดจากเมล็ดองุน่ สามารถลดอาการ
เจ็บปวดตามข้อต่อ และ กล้ามเนื้อ รวมทั้งความรู้สึก
ไม่สบายต่างๆของผูป้ ว่ ยได้ นอกจ�กนี้ ส�รสกัดเมล็ด
องุน ยังลดภ�วะก�รณ์ตอ ต้�นตัวเองของผูป้ ว่ ย SLE
ได้ โดยไม่มผี ลข้างเคียง หรือ ผลเสียใดๆต่อร่างกาย และ

ยังมีประโยชน์ตอ่ ร่างกายในด้านอืน่ ๆ อีกมากมายด้วย
น้�ำ มันปล� : กรดไขมัน EPA ในกลุม่ โอเมก้า-3 มีฤทธิ์
ลดอาการอักเสบของเนือ้ เยือ่ ต่างๆในผูป้ ว่ ย SLE มีงาน
วิจยั ในหนูทดลองซึง่ ถูกทำาให้เป็นโรค SLE ว่า นอกจาก
ฤทธิ์ลดอาการอักเสบแล้ว ยังทำาให้ไตของหนูทดลอง
ทำางานดีข้นึ ด้วย ผลการวิจยั ล่าสุดจากมหาวิทยาลัย
อัลสเตอร์ ไอร์แลนด์เหนือ พบว่าผู้ป่วยโรค SLE ซึ่ง
บริโภคอาหารเสริมน้ำามันปลาจะลดอาการอักเสบ กับ
อ่อนเพลีย และคนไข้บางคนทีร่ บั ประทานสเตียรอยด์รว่ ม
กับน้าำ มันปลา แพทย์สามารถลดขนาดสเตียรอยด์ลงได้
สมุนไพรจีนสูตรเซีย่ นฟง : รักษาสมดุลธาตุทง้ั
5 กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ปรับสมดุลภูมิต้านทาน
ระงับอาการอักเสบ บำารุงสมอง หัวใจ ตับ สายตา และ
ผิวพรรณ ต้านอนุมลู อิสระ ตำารับจีนโบราณแจ้งว่า ทำาให้
ผูป้ ว่ ย SLE มีอาการดีขน้ึ
อาหารเสริมแนะนำา : สารสกัดจากเมล็ดองุน /
ฟชเชอร โกลด/ เซีย่ นฟง

ทำ�ไมต้องรับประทานน้�ำ มันปลา
มีการสำ�รวจในปี 1973 และ พบว่า ชาวเอสกิโม
เกาะกรีนแลนด์ มีอตั ราการเกิดโรคหัวใจ และ ข้ออักเสบ
ต่�ำ มาก จนไม่มคี �ำ ว่า “โรคหัวใจ” ในภาษาท้องถิน่ ของชาว
เอสกิโมเกาะกรีนแลนด์ การสำ�รวจพบต่อไปว่า อาหาร
ประจำ�วันของพวกเขา คือ ปลาทะเล และ แมวน้ำ� ผล
การศึกษาต่อมาจึงพบว่า มีไขมันจากปลา หรือ เรียก
ง่ายๆว่า “น้�ำ มันปลา” ประกอบด้วยกรดไขมันไม่อม่ิ ตัว 2
ชนิด ชือ่ DHA (Docosa Hexanoic Acid) และ EPA (Eicosa
Pentanoic Acid) ซึง่ อยูใ่ นปลาทะเล เป็นสองตัวการสำ�คัญ
ทีช่ ว่ ยป้องกันโรคหัวใจ ให้กบั ชาวเอสกิโม ทีร่ บั ประทาน
สัตว์ทะเลเป็นอาหารหลัก จึงเรียกกรดไขมัน DHA และ
EPA รวมกันว่า “น้�ำ มันปลา” หรือ Fish Oil และ ปลาทีจ่ ะ
ให้ทง้ั DHA และ EPA ในปริมาณสูง คือ ปลาทะเลบริเวณ
เย็นๆ (Cold Water Fish)
น้�ำ มันปลา มีชอ่ื ทีใ่ ช้เรียกกันทัว่ ๆไปว่า
โอเมก้า-3 มีผลงานวิจยั ของสถาบันต่างๆมากมาย ถึง
คุณสมบัติของน้ำ�มันปลา ว่าเป็นอาหารเสริมที่มีคุณค่า
สูงในทางการแพทย์ ประโยชน์ของน้�ำ มันปลา ทีผ่ า่ นงาน
วิจยั แล้ว มีดงั นี้
1. ป้องกันโรคสมองฝ่อ หรือ โรคอัลไซม์เมอร์ ซึง่
มักเกิดขึน้ กับคนทีม่ อี ายุ 55 ปี ขึน้ ไป
2. ลดอาการเจ็บบริเวณหัวใจ ซึ่งเกิดเนื่องจาก
เลือดไหลเวียนไปเลีย้ งหัวใจไม่สะดวก
3. ลดความถี่ และ อาการของโรคหอบหืด
4. ลดความเสีย่ งของการเกิดไขมันอุดตันในหลอด
เลือด โดยการละลายไขมันทีเ่ กาะในหลอดเลือด

5. ทำ�ให้จติ ใจสงบลง มีสมาธิดขี น้ึ
6. ระงับอาการหลอดลมอักเสบ
7. ช่วยป้องกันมะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งทีเ่ กิดจาก
อวัยวะทีส่ ร้างฮอร์โมนเพศ (Hormone-Link Cancer) เช่น
มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งต่อม
ลูกหมาก เป็นต้น น้�ำ มันปลาเป็นอาการเสริมทีแ่ นะนำ�
ในผูป้ ว่ ยมะเร็งทุกชนิด เนือ่ งจากทำ�ให้ประสิทธิภาพ
ของการรักษามะเร็งดีขน้ึ น้�ำ มันปลาช่วยป้องกันมะเร็ง
ลำ�ไส้ใหญ่ มะเร็งปอด และ หยุดการเจริญเติบโตของ
เซลล์มะเร็งตับได้ดว้ ย
8. ช่วยบรรเทาอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ ทำ�ให้
การเต้นของหัวใจดีข้ึน ให้ผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีอย่าง
เห็นได้ชดั และ ค่อนข้างถาวร
9. ลดการอักเสบเรื้อรังในทางเดินอาหาร เช่น
ลำ�ไส้ใหญ่อกั เสบเรือ้ รัง ซึง่ มีอาการสำ�คัญ คือ อุจจาระ
ร่วงบ่อยๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ
10. ลดอาการซึมเศร้า
11. ลดอาการปวดท้องประจำ�เดือน
12. ให้ผลดีกบั คนไข้ผวิ หนังอักเสบเรือ้ รัง
13. ลดโอกาสเกิดภาวะหัวใจวายเนื่องจากกล้าม
เนือ้ หัวใจขาดเลือด และ ช่วยลดภาวะเลือดหนืด
14. ลดระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในกระแสเลือด
15. ควบคุมความดันโลหิตได้ เป็นอาหารเสริมที่
เหมาะจะบริโภคร่วมกับยารักษาความดันโลหิตสูง
16. เพิ่มภูมิต้านทานของร่างกาย ทำ�ให้ลดโอกาส
การติดเชือ้ และ ป้องกันมะเร็งได้

17. มีประโยชน์ต่อคนไข้เบาหวาน เนือ่ งจากช่วย
ลดอาการต้านอินซูลนิ ของร่างกาย
18. ทุเลาอาการต่างๆของโรคภูมิต้านทานทำาลาย
เนือ้ เยือ่ ตัวเอง (โรค SLE หรือ LE)
19. ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคตามัวในวัยสูง
อายุ
20. ทุเลาโรคปวดหัวไมเกรน
21. ลดความเสีย่ งของการเกิดโรคความเสือ่ มของ
ระบบประสาท
22. ทำาให้การดูดซึมแคลเซียมของร่างกายดีข้ึน
และ กระตุ้นการสร้างกระดูกใหม่ ป้องกันภาวะกระดูก
พรุน
23. แนะนำาสำาหรับผูป้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงิน หรือ เรือ้ น
กวาง จะทำาให้ผวิ หนังอักเสบลดความรุนแรง
24. บรรเทาอาการหลอดเลือดแดงบริเวณแขน ขา
หดตัว ซึง่ เกิดในผูห้ ญิงเป็นส่วนใหญ่ เมือ่ เป็นแล้วมือเท้า
จะเย็น หรือ มีอาการเจ็บ หรือ ชา
25. น้ำามันปลา เป็นสารอาหารจำาเป็นต่อสมอง
ระบบประสาท และ สายตาของเด็ก ตั้งแต่อยู่ในครรภ์
จนคลอดออกมาเป็นทารก น้าำ มันปลาทำาให้เด็กสายตาดี
และ คมชัด ระบบประสาทมีการพัฒนา และ เจริญเติบโต
ทำาให้สมองของเด็กทำางานดีขน้ึ เพิม่ พลังสติปญ
ั ญา สมาธิ
และ ทำาให้ไอคิวของเด็กสูงขึน้ และ มีประโยชน์อย่างยิง่ ใน
การรักษาเด็กสมาธิสน้ั
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วัยสูงอายุในปัจจุบนั นับตามหลักวิชาการ คือ
วัยทีค่ นเรามีอายุ 65 ปี ขึน้ ไป โดยแบ่งวัยสูงอายุออกเป็น
3 ช่วง คือ วัยสูงอายุตอนต้น อายุระหว่าง 65 – 75 ปี วัย
สูงอายุตอนกลาง อายุระหว่าง 75 – 85 ปี และ วัยสูงอายุ
มาก คือ อายุมากกว่า 85 ปีขน้ึ ไป
แตแท้จริงแล้ว เผ�พันธุ์ท่ีเป็นมนุษย์ของ
เร� ส�ม�รถมีอ�ยุขยั ได้ย�วน�นประม�ณ 120 –140
ป อย่างไรก็ตาม มีปจั จัยบางอย่าง ทีเ่ ป็นตัวบัน่ ทอน ให้
อายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์ส้ันลง เช่น ความเจ็บป่วย สิ่ง
แวดล้อม กิจกรรม การทำางาน พฤติกรรมของมนุษย์เอง
และ สภาพจิตใจ
ทฤษฎีความชรา
ทฤษฎีความชรามีหลายทฤษฎี แต่ทฤษฎีท่ี
มีคนพูดถึงกันมาก และ มีคนเชื่อถือค่อนข้างมากคือ
ทฤษฎีอนุมูลอิสระ (Free Radical Theory) เมื่อเซลล์
หรือ โมเลกุลใดในร่างกาย สัมผัสกับออกซิเจน ก็จะ
เกิดการสันดาป (Oxidation) ทำาให้เกิดพลังงาน ซึง่ เซลล์
จำาเป็นต้องใช้ และ มีของเสียเกิดขึน้ ในขณะเดียวกัน คือ
อนุมูลอิสระ ซึ่งมีหน้าที่ในการทำาลาย และ ทำาให้เซลล์
เสื่อมสภาพ หากอนุมูลอิสระมีการสะสมในเซลล์ และ
เนือ้ เยือ่ ต่างๆมากขึน้ จะทำาให้การทำางานของเซลล์ตา่ งๆ
เปลีย่ นแปลงไป เกิดเป็นความชราขึน้ ทีละน้อย
ปกติแล้ว ร่างกายเรา สามารถผลิตสารต้าน
อนุมลู อิสระได้เอง เพือ่ ต่อต้านขบวนการเสือ่ ม และ ชรา
ส�รต้�นอนุมลู อิสระภ�ยในเซลล์ทส่ี �ำ คัญม�ก ได้แก

โคคิวเทน และ กลูต�้ ไธโอน ซึง่ จะมีปริมาณลดลงหลัง
มนุษย์อายุได้ 18 ปี ทำาให้มนุษย์ในทางชีววิทยาแล้ว จะ
เริม่ ขบวนการแก่ตง้ั แต่อายุ 18 ปี เป็นต้นมา การต่อต้าน
ความเสื่อม และ ความชรา มนุษย์จำ�เป็นต้องได้ส�ร
ต้�นอนุมูลอิสระจ�กภ�ยนอกร�งก�ย โดยก�รรับ
ประท�นเข้�ไปอย�งพอเพียง ได้แก ส�รสกัดจ�ก
เมล็ดองุน โคคิวเทน กลูต�้ ไธโอน อัลฟ� ไลโปอิค
แอซิด วิต�มินอี และ วิต�มินซี เป็นต้น

สภาพรางกายของผูส้ งู อายุ

1. มีการดูดซึมธาตุแคลเซียมผิดปกติ เนื่องจาก
ความผิดปกติในกลไกการขนส่งแคลเซียมสูร่ า่ งกาย และ
มีการสูญเสียแคลเซียมออกจากมวลกระดูก เป็นจำานวน
มาก ทำาให้เป็นโรคกระดูกผุ กระดูกพรุน
2. มีการเคลือ่ นไหวของทางเดินอาหารช้าลง ทำาให้
คนชรามีอาการท้องผูก
3. มีอนิ ซูลนิ ในเลือดลดลง ทำาให้มรี ะดับน้าำ ตาลใน
เลือดสูงขึน้ และ มีความทนทานต่อน้าำ ตาลลดลง ทำาให้
เกิดโรคเบาหวานขึน้ ได้
4. อัตราการเผาผลาญพืน้ ฐานลดลง โดยประมาณ
มาลดลงร้อยละ 20 ต่อปี ระหว่างช่วงอายุ 30 ปี ถึง 90
ปี อันเป็นผลมาจากกล้ามเนือ้ ลดปริมาณลง และ มีไขมัน

เภสัชไทยธรรม
เข้าไปแทนทีม่ ากขึน้
5. หลอดเลือดลดความยืดหยุ่น ทำาให้เกิดภาวะ
ความดันโลหิตสูง เส้นเลือดแข็ง และ เพิม่ ความเสีย่ งต่อ
เส้นเลือดฝอยในสมองแตก
6. มีไขมันในเลือดสูงได้งา่ ย เสีย่ งต่อโรคหัวใจ และ
หลอดเลือด ผูห้ ญิงจะมีโอกาสโคเลสเตอรอลสูงกว่าผูช้ าย
และ จะสูงไปจนอายุ 70 ปี ทำาให้มโี อกาสเกิดโรคความดัน
โลหิตสูงมากกว่าผูช้ าย
7. ไตของมนุษย์เริ่มเสื่อมสภาพตั้งแต่อายุ 30 ปี
เมื่ออายุมากขึ้นไตอาจทำางานลดลงถึงครึ่งหนึ่ง ทำาให้ผู้
สูงอายุไม่ควรรับประทานอาหารมัน และ อาหารเค็ม
8. มีโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทได้มากขึ้น เช่น
โรคพาร์กนิ สัน โรคอัลไซม์เมอร์ (ความจำาเสือ่ ม)
9. ภูมคิ มุ้ กันของร่างกายลดลง ทำาให้ตดิ เชือ้ ได้งา่ ย
และ เกิดปัญหามะเร็งได้มาก
10. มีอาการซึมเศร้าได้งา่ ย
อาหารเสริมแนะนำาในผูส้ งู อายุ
1. เกรพซีด พลัส ไลโคปน วันละ 1 แคปซูล :
ป้องกันเส้นเลือดในสมองแตก ลดโคเลสเตอรอล ทำาให้
หลอดเลือดทนทาน และ ยืดหยุ่นมากขึ้น ลดน้าำ ตาลใน
เลือด บำารุงสายตา ป้องกันมะเร็ง และ ชะลอความชรา
2. โอริซอล เทน วันละ 1 แคปซูล : ให้พลังงาน
แก่เซลล์ทกุ เซลล์ เป็นสารต้านอนุมลู อิสระประสิทธิภาพ
สูง ชะลอความชรา ป้องกันโรคหัวใจ และ ช่วยให้อาการ
ของโรคหัวใจดีขน้ึ
3. ฟิชเชอร์ โกลด์ วันละ 1 แคปซูล : ป้องกัน
อัลไซม์เมอร์ ป้องกันสมองเสือ่ ม ป้องกันมะเร็ง บรรเทา
อาการเวียนศีรษะ บำารุงไต
4. บีดริงคส์ คอลล�เจน วันละ 1 ช้อนชา หรือ
คอลล�เจน ไฟว์ วันละ 1 แคปซูล : บำารุง ผิว ผม เล็บ
กล้ามเนือ้ รูปร่าง และ กระดูก
5. แคลแมค วันละ 1 ซอง : เสริมแคลเซียมให้
มวลกระดูก
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นับตัง้ แตเริม่ ต้นเข้ามาเป็นสมาชิกไทยธรรม จนถึงปัจจุบนั
ครบ 1 ปีเต็ม ผมเห็นผลความเปลี่ยนแปลงที่พบกับตนเองหลาย
อย่างซึง่ เกิดหลังจากรับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัด
จากมะเขือเทศ เช่น ติง่ เนือ้ ทีค่ อซึง่ เกิดเมือ่ มีอายุมากขึน้ หายไป ไฝ
เม็ดหนึง่ แห้งฝ่อหลุดออก ผิวหน้าทีเ่ คยมีความเกรียมทีเ่ กิดจากแดด
เผาขาวสว่างขึน้ เป็นต้น
เพราะธุรกิจหลักของผมคือการเปดร้านขายยา ทำาให้ผมได้พบ
ลูกค้ามากมายในแต่ละวัน ลูกค้าของผมทีส่ นิทกันจะถูกผมบังคับ
ให้รับประท�นส�รสกัดเมล็ดองุนผสมส�รสกัดจ�กมะเขือ
เทศด้วย โดยม�กแล้วผมจะแนะนำ�ให้ลกู ค้�รับประท�นเพือ่
ปองกันโรคมะเร็ง ชวยลดไขมันในเลือด ชวยอ�ก�รภูมแิ พ้ให้
ดีขน้ึ หรือแนะนำาให้รบั ประทานแทนสารต้านอนุมลู อิสระตัวอืน่ ๆ
เช่น แทนการรับประทานวิตามิน ซี, วิตามิน อี หรืออาจจะทานร่วม
กัน โดยหวังผลในด้านการเป็นสารต้านอนุมลู อิสระ ต้านความชรา
หรือการเสือ่ มสภาพของร่างกายตามอายุทม่ี ากขึน้
หลังจากนัน้ ผมจะได้รบั ทราบผลจากผูท้ น่ี าำ ไปรับประทานถึง
ความเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี น้ึ ในหลายๆ ด้าน ด้วยความแปลกใจว่า สาร
สกัดจากเมล็ดองุน่ ของบริษทั ไทยธรรม ทำาไมจึงมีผลมากมายเหลือ
เกิน เมือ่ ผมยิง่ ค้นคว้าก็ยง่ิ แปลกใจว่า มีผลก�รศึกษ�ม�กม�ย
รวมถึงปจจุบนั ม�กกว� 12,000 ฉบับ ร�ยง�นถึงก�รปองกัน
โรคม�กกว� 100 โรค และการศึกษาเหล่านี้ พบว่า สารสกัดจาก
เมล็ดองุน่ สามารถออกฤทธิท์ จ่ี ดุ ต่างๆ ในร่างกายด้วยกลไกทีซ่ บั
ซ้อน และแตกต่างกันมากมาย เกิดเป็นผลทีน่ า่ แปลกใจอย่างยิง่
เพราะโดยความรูท้ างเภสัชศาสตร์ เราจะพบว่ายาทีใ่ ช้กนั แต่ละตัว
จะออกฤทธิโ์ ดยกลไกเฉพาะทีใ่ ห้ผลการรักษาเจาะจงไปเป็นอย่างๆ
แต่สารสกัดเมล็ดองุ่นกลับสามารถออกฤทธิ์ท่ีแต่ละอวัยวะโดย
กลไกทีห่ ลากหลายและแตกต่างกัน
ถึงแม้วา่ การแพทย์ของไทยในปัจจุบนั จะยังไม่ให้ความสำาคัญ
มากนักกับการให้อาหารเสริมในการป้องกันโรค แต่เราก็จะเห็นได้

ชัดเจนแล้วว่า การแพทย์ของไทยได้เปลีย่ นแปลงไปในทางป้องกัน
โรคมากขึน้ แล้ว เช่นการให้วคั ซีนในการป้องกันโรคต่างๆ ในเด็ก
วัคซีนป้องกันโรคมะเร็ง การรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า การ
ทานแคลเซียมเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน การรับประทานข้าว
กล้อง เพือ่ ได้รบั สารซึง่ อาจป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ได้ จึงปฏิเสธ
ไม่ได้เลยว่า ก�รปองกันโรคดีกว�รอให้เป็นโรคแล้วจึงเริม่ รักษ�
เพร�ะเวล�นัน้ อ�จส�ยเกินไปทีจ่ ะรักษ�ได้ หรือรักษ�ได้แตมี
คว�มพิก�รต�มม�
ยิง่ ปัจจุบนั ประเทศไทยเปลีย่ นแปลงไปมาก ความเจริญที่
เข้ามาทำาให้เกิดโรคใหม่ๆ ทีก่ ารแพทย์ยงั ไม่เข้าใจ หรือตัง้ รับไม่ทนั
โรคร้ายแรง เช่นมะเร็ง กำาลังเป็นสาเหตุของการตายอันดับแรก
ของคนไทย ทุก 1 ชัว่ โมงมีคนต�ยจ�กมะเร็งม�กกว� 6 คน
เขตอุตสาหกรรม เช่น ระยอง มีคนเป็นมะเร็งสูงกว่าเขตอืน่ ถึง 6
เท่า (ข้อมูลจากสถาบันมะเร็ง) และที่น่ากลัวมากก็คือ ข้อมูล
ขององค์ก�รอน�มัยโลกพย�กรณ์ว� ช�ยช�วอเมริกนั 2 คน
จะเป็นมะเร็ง 1 คน และ หญิงช�วอเมริกนั 3 คนจะเป็นมะเร็ง
1 คน ในขณะทีแ่ พทย์ช�วอเมริกนั หล�ยคนรับรองว� มะเร็ง
เป็นโรคทีป่ อ งกันได้
มีนกั วิทยาศาสตร์ทดลองทำาให้หนูเป็นมะเร็ง แล้วให้สาร
สกัดจากเมล็ดองุน่ ให้หนูกนิ พบว่าก้อนมะเร็งยุบลง มีบริษทั ยา
บางบริษทั กำาลังพัฒนาสารสกัดจากเมล็ดองุน่ เพือ่ ใช้รกั ษามะเร็ง
อยู่ ซึง่ คาดว่าอีกไม่นานคงจะนำาออกมาใช้ได้
เพร�ะมีขอ้ มูลทีม่ �กม�ยด้�นมะเร็ง ผมได้ทดลองให้ผู้
ป่วยมะเร็งทีแ่ พทย์หยุดก�รรักษ�แล้วท�นส�รสกัดจ�กเมล็ด
องุน และเกิดคว�มแปลกใจว�ผูป้ ว่ ยทุกร�ยยอมรับถึงสุขภ�พ
ทีก่ ลับม�ดีขน้ึ ในขณะนีผ้ มมีประสบการณ์การใช้แล้วกับผูป้ ว่ ย
จำานวนมากขึ้นเรื่อยๆ ผมหวังว่าน่าจะมีแพทย์สนใจ แล้วศึกษา
ทดลองเพิม่ เติม เพือ่ ข้อมูลทีด่ ขี น้ึ และชัดเจนยิง่ ขึน้
ในโรคร้ายแรงเช่น มะเร็งเป็นโรคทีผ่ ปู้ ว่ ยไม่สามารถรอเวลา
ได้ เวลาสุดท้ายของชีวิตจะมาเร็วกว่าที่คาดไว้เสมอ ผมอยาก
แนะนำาว่า เราอย่านัง่ รอดูอยูเ่ ฉยๆ โดยไม่ทาำ อะไรเลย เพียงแต่
รอว่า ขอให้สกั วันหนึง่ จะมียาทีท่ ว่ั โลกยอมรับว่าใช้ได้ แล้วจึงจะ
เริม่ ใช้ยานัน้ เพราะอาจสายเกินไปแล้ว เช่นเดียวกับผมทีต่ อ้ งดู
คุณแม่เสียชีวิตจากมะเร็งไปก่อนทีผ่ มจะพบว่าสารสกัดจากเมล็ด
องุน่ อาจมีประโยชน์กบั ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นมะเร็ง

เส้นท�งทีเ่ ลือกเดิน
คุณจินตนา เทวโรทร (ไก่)

ผูอ้ าำ นวยการ ศูนย์ ศรีนครินทร์-บางเมือง จ.สมุทรปราการ
์

สวัสดีคะ ดิฉนั ชือ่ จินตนา เทวโรทร (ไก่) ค่ะ
ก่อนหน้านี้ต้องถือว่าไก่เป็นคนที่มีโรคประจำาตัวหลาย
อย่าง เช่น โรคหัวใจ และภูมิแพ้ ซึ่งสร้างความทรมาน
ให้ไก่มาก นับหลายสิบปีท่ีผ่านมาไก่จะเป็นคนที่เหนื่อย
ง่าย มีเหงือ่ ออกตามฝ่ามือ แพ้อะไรก็งา่ ย ในเวลาทีเ่ ราไป
เทีย่ ว หรือทำากิจกรรมกับครอบครัว ก็มกั จะรูส้ กึ ว่าตนเอง
เป็นภาระให้กบั คนในครอบครัว ซึง่ ทุกคนก็ได้ให้กาำ ลังใจ
ไก่มาโดยตลอด ทำาให้เราไม่เคยท้อต่อชีวติ ทีเ่ ป็นอยูเ่ ลย
ตลอดระยะเวลาที่ไก่ทรมานด้วยร่างกายนั้น
ไก่ได้พยายามทำาความดีโดยให้โอกาสแก่ผู้ด้อยกว่าใน
หลายๆด้าน ทัง้ เด็กและผูส้ งู อายุ ซึง่ บุคคลเหล่านีเ้ ป็นคน
ทีไ่ ก่ได้ให้การช่วยเหลือมาโดยตลอด ทำาให้ไก่มคี วามสุข
มาก เพราะเราได้ให้บางสิง่ ทีเ่ ราพอจะหยิบยืน่ ให้เขาเหล่า
นัน้ ได้ แม้จะเล็กน้อยก็ตาม แต่กค็ ดิ ว่าสักวันคงจะได้รบั สิง่
ดีๆ กลับมาในชีวติ ไก่บา้ ง
จนเมือ่ ปลายปี 2551 นีเ้ อง ไก่ได้พบกับบริษทั
ไทยธรรม โดยการ ชมร�ยก�รโทรทัศน์ทม่ี ี คุณเปิล้
จ�รุณี สุขสวัสดิ์ และคุณ อ�ริย� ส�ริกะภูติ พูดแนะนำา
เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ทจ่ี ะทำาให้สขุ ภาพ และความงามดีขน้ึ
ซึง่ ตอนนัน้ ไก่สนใจเพียงเรือ่ งสุขภาพเท่านัน้ ส่วนในเรือ่ ง
ของความงามนัน้ ยังไม่ได้สนใจเลย
ไก่ได้เริ่มทานอาหารเสริมของไทยธรรมอยู่
ประมาณ 2 เดือน ร่างกายก็ดขี น้ึ จนรูส้ กึ ว่าตัวเองเป็นคน
แข็งแรง ซึง่ ทำาให้คนรอบข้างสังเกตุเห็นได้อย่างเด่นชัด
ไม่เพียงเท่านัน้ ยังรูส้ กึ ได้อกี ว่า ตัวเองกลับมาสวยเหมือน

ดังเดิมอีกด้วย
ปัจจุบันไก่เปดศูนย์จำาหน่ายสินค้าไทยธรรม
แล้ว คือศูนย์ใหญ ศรีนครินทร์ ป�กน้�ำ โดยมีความคิด
ทีต่ อ้ งการจะแนะนำาผลิตภัณฑ์ทท่ี าำ ให้สขุ ภาพและ
ความงามของท่านดีข้ึน เหมือนที่ไก่ได้รับมา และใน
อนาคต ไก่หวังว่า จะมีผู้ท่ีได้ใช้ผลิตภัณฑ์จากบริษัท
ไทยธรรม อัลไลแอนซ เช่นไก่สบื ต่อไป

เส้นท�งบุÞ

วัลทณีย์ ห้องสีปาน อายุ 53 ปี

ข้าราชการบำานาญ จังหวัด นครศรีธรรมราช
เส้นทางบุญ สู “บริษทั บุญ” (บริษทั บุญสูเ ส้น
ทางบุญ)
เส้นทางสายนี้ เป็นเส้นทางทีด่ ฉิ นั “ภาคภูมใิ จ
ที่สุดในชีวิต” เป็นเส้นทางที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม
ความดี ทำาให้ผทู้ อ่ี าศัย อยูบ่ น เส้นทางสายนีม้ แี ต่ ความ
สุข เป็นความสุขเหนือความสุข ไม่วา่ จะหลับหรือตืน่
เส้นทางแห่งคุณธรรม เส้นทางแห่งความดี
เส้นทางแห่งความรัก เส้นทางแห่งการให้
เส้นทางแห่งความสุข รวมกันเป็น “เส้นทางบุญ”
สัจธรรมทีก่ อ เกิด “เส้นทางบุญ” มีอยู 3 ประการ
ประก�รที่ 1 : เส้นทางแห่งความรัก
การมอบความรัก ความหวังดี ให้กับคนที่เรา
รัก คือ การรักคนรอบข้าง รักพ่อแม่ รักญาติพน่ี อ้ ง รัก
เพือ่ นฝูง รักคนใกล้ชดิ นำาสิง่ ดีๆให้คนทีเ่ รารัก เป็นรัก
ทีบ่ ริสทุ ธิ์ จากใจ เป็นพลังแห่งรัก ซึง่ เป็นพลังทีส่ ามารถ
ฟันฝ่าอุปสรรค ต่างๆไปได้ จนถึงฝันทีเ่ ราฝันไว้ เพียงแต่
พยายามสานรักของเราเข้ากับความรักของทุกคนรอบ
ข้างเรา ซึง่ อยูบ่ นฐานของความบริสทุ ธิใ์ จ จะเป็นสายใย
แห่งรักทีแ่ นบแน่น ด้วยความจริงใจ กลายเป็น “ธุรกิจ
เครือข�ยแหงรักของเร�”
ประก�รที่ 2 : เส้นท�งแหงคุณธรรม คว�มดีคอื
“เส้นท�งแหงก�รให้”
การให้ มี 3 อย่างคือ จริง จ�กใจ จำ�เป็น ให้
เรือ่ งจริง ให้จากใจ ให้สง่ิ จำาเป็น การให้ทม่ี าจากความ
บริสุทธิิ์ของจิตใจ ผู้รับจะรับด้วยความรัก ความเข้าใจ
ความอบอุน่ ใจ ก่อเกิดเป็น “พลังแห่งความศรัทธา” เพิม่
ความเชือ่ มัน่ “การให้” เป็นสายใยมัดใจให้ผกู พัน ซึง่ กัน
และกัน ไม่มีใครที่รักกันปราศจากการให้ “การให้” จึง

เป็นอาวุธสำาคัญของ นักธุรกิจเครือข�ยทีป่ ระสบคว�ม
สำ�เร็จทุกคน
ประก�รที่ 3 : เส้นทางแห่งความสุข
ทีม่ าของความสุข ไม่ใช่เรามีความสุข แต่คอื การ
ทำาให้ คนอืน่ มีความสุข เป็นความสุขทีแ่ ท้จริงของเรา และ
การทำาให้ คนที่เรารักมีความสุขเราจะยิ่งสุข เราชอบมี
ความสุขบนความสุขของทุกคน เราจะสุขไปด้วยกัน
การสร้างความสุขเกิดจาก 1. ความรักทีบ่ ริสทุ ธิจ์ ากใจ
2. การให้ทบ่ี ริสทุ ธิจ์ ากใจ เป็นสองพลังล้าำ ค่า คือ พลัง
แห่งความรัก พลังแห่งความศรัทธา เป็น “พลังแหง
คว�มสุข” พลังแห่งความสุขกลายเป็นพลังบุญในทีส่ ดุ
หรือ “เส้นท�งบุญ” มาจากพลังอันยิง่ ใหญ่ ยากทีจ่ ะ
ถูกทำาลายได้ พวกเราทุกคนเดินทางเข้าสู่ “เส้นทางบุญ”
ด้วยความภาคภูมใิ จ
บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ เท่านัน้ คือ “เส้น
ทางบุญจริง” ดิฉันเรียกว่า “บริษัทบุญ” เป็นบริษัทที่
ให้ “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดีท่สี ุดจากใจ” เป็นบริษัท
ทีใ่ ห้ การดูแลเอาใจใส่ดว้ ยรัก จริงใจ มีแผนการตลาดที่
ช่วยเหลือสมาชิกให้มีรายได้จริงๆเป็นบริษทั ทีม่ ีผ้บู ริหาร
ทีเ่ ป็นต้นแบบแห่งความรัก และการให้ จากใจทีบ่ ริสทุ ธิ์
ต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม ความอบอุ่น ความเข้าใจ
เสมอต้น เสมอปลาย จึงเรียกได้เต็มปากว่า “บริษทั บุญ”
คนทีร่ ว่ มธุรกิจกับบริษทั บุญ จึงเป็นคนมีบญ
ุ
สำาหรับดิฉนั เอง มีความสุขทีส่ ดุ ทีไ่ ด้อยูใ่ น “เส้น
ทางบุญ” ได้ช่วยเหลือผู้เจ็บไข้ได้ป่วยที่ยากไร้ตลอดมา
“บริษัทบุญ” ได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือรายได้น้อยให้มี
รายได้มากขึน้
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คุณกุณฑีรา อรรถศาสตร์ศรี
(อ.กวาง) และสามี

ต้องขอขอบคุณท่านผูบ้ ริหาร ทีมงาน ทีเ่ ลือก
หัวข้อ เส้นทางแห่งรัก เคสประทับใจทีท่ าำ ให้ลกู ทีมมีราย
ได้ในฉบับนี้
ตัวเองคงเป็นอีกหนีง่ คนซึง่ ไม่เคยสนใจกับการทำา
ธุรกิจ MLM มาก่อน ด้วยความสนิทสนมรักใคร่กนั เป็น
ส่วนตัว จากคำาแนะนำาและเห็นความตัง้ ใจในการทำางาน
ของแม่ทมี จ.นครปฐม(คุณแอล นันท์นชิ า เมฆฉาย) จึง
เกิดความสนใจว่าต้องมีอะไรพิเศษในธุรกิจนี้ ลูกทีมคน
แรกของอาจารย์กวาง คือ คุณกชภัททีด่ เู หมือนว่าเธอ
เหมือนเป็นแม่เหล็กทีท่ าำ ให้เราก้าวสูธ่ รุ กิจเพือ่ สุขภาพได้
เร็ว และจริงจังมากขึน้ (จากรายได้ทเ่ี ธอสร้างให้เรา) คุณ
กัญจรัตน์ ก็เป็นอีกคนทีท่ าำ ให้เราเข้าถึงระบบ MLM แนว
คิดใหม่ๆ ความสามารถทีห่ าตัวจับยากในการสร้างสาย
งาน สามารถเปดศูนย์ใหญ่ถงึ 2 ศูนย์ในเวลาไล่เลีย่ กัน
ศูนย์ใหญ่จ.นครปฐมทีค่ รองแชมป ศูนย์ทม่ี ยี อดจำาหน่าย
สูงสุดติดต่อกัน เริม่ ตัง้ แต่คณ
ุ พ่อ-คุณแม่ น้องจูน
ภัทรปภ� นันท�นนท์ น้องจูนเรียกง่ายๆว่าทัง้ ครอบครัว
กระโดดเข้ามาสูบ่ ริษทั ไทยธรรมด้วยใจรัก เราช่วยเหลือ
และเกือ้ กูลกันเหมือนญาติสนิท ต้องขออภัยถ้าบางท่าน
ไม่ได้เอ่ยถึง และต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนทำาให้
ทีมงานเข้มแข็ง ตัวอย่างความประทับใจทีท่ าำ ให้ลกู ทีมมี
รายได้ทนั ทีทไ่ี ด้รบั หัวข้อนีม้ า ก็แอบอมยิม้ ไม่ได้ จากนัน้
สมองก็เริ่มประมวลความประทับใจมาทันที ให้นึกถึง
ว่า เราจะหยิบยกเรื่องราวของใครดี กับการทำาธุรกิจที่

เหมือนไม่ใช่ธุรกิจเพร�ะเป็นก�รทำ�ง�นอย�งมีคว�ม
สุข สุขกับก�รเห็นคนเจ็บป่วยได้ห�ยเจ็บป่วย สุขที่
เร�ชวยกันจัดสรรร�ยได้ แบงปน หล�ยครอบครัว
ให้ มีฐ�นะก�รเงินทีแ่ ข็งแรงขึน้ คว�มประทับใจแรก
ทีอ่ าจารย์กวางขอพูดถึงคือคุณปิน (ศุภม�ศ วิพทุ ธิกลุ )
เธอซึ่งเป็นกำาลังสำาคัญอีกคนหนึ่ง เรามีความสุขที่ได้
แนะนำา ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพของบริษทั ไทยธรรม แล้ว
เธอหายป่วย และมีรายได้ ทุกวันนีเ้ ธอบอกเสมอว่า เธอ
มีความสุขกับการได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทไทยธรรม
เธอรักองค์กรเหมือนกับทีเ่ รารัก รักพีย่ ยุ้ (ภ.ญ. อาริยา)
รักพีเ่ ปล (จารุณ)ี รักอาจารย์ตก๊ิ (อ.รินทร์ลภัส) และก็ทมี
งานทุกคน ทุกครัง้ ในการแจงยอดอ.กวางกับคุณปน่ จะ
ช่วยกันแบ่งปันกระจายรายได้ชว่ ยเหลือให้ทกุ คนมีกาำ ลัง
ใจในการทำางาน (ดูแลผลประโยชน์) และเราจะเห็นรอย
ยิ้มของเธอ(คุณป่น)เสมอเวลาทำางาน คว�มประทับใจ
ที่สอง ขอพูดถึงคุณหนูเล็ก(อุษ� ลิขิตรัตน�กุล) ผู้
หญิงเก่งและแกร่งคนนี้ ต้องยอมรับกับภาระทางบ้านที่
เธอต้องแบกไว้คนเดียว ความกตัญูตอ่ มารดาวัย 80 ที่
เธอต้องดูแลโดยไม่ปริปากบ่น แม้วา่ ร้านอาหารเล็กๆของ
เธอจะไม่ได้กาำ รีก้ าำ ไรอะไรมากนัก เดือนที1่ พีห่ นูเล็กมีราย
ได้ 800 บาท(เราเห็นรอยยิ้มจางๆเกิดขึ้นบนใบหน้า)ใน
เดือนต่อมา เรามาคอยลุน้ ว่าเธอจะมีรายได้เท่าไหร่ เธอ
มีรายได้ 4,000 กว่าบาทในเดือนที่สอง เธอวิ่งมากอด
เราแล้วร้องไห้ บอกว่าขอบคุณ ขอบคุณซ้าำ แล้ว ซ้าำ เล่า
และตอนนีเ้ ดือนที่ 5 เธอมีรายได้ถงึ 5 หลัก ด้วยความ
ร่วมมือของทุกคน และความสามารถของเธอเอง ตอนนี้
ฐานะทางการเงินของเธอแข็งแรงขึน้ เธอมีรอยยิม้ แหง
คว�มสุขในก�รทำ�ง�นเหมือนกับเร� เหมือนกับทุก
คน...ครอบครัวไทยธรรม
อ.กวางขอขอบคุณ ผูบ้ ริหาร ทีมงานทุกคนใน
บริษทั ไทยธรรม ขอขอบคุณกำาลังใจสำาคัญ อ.กวินพงศ์
อรรถศาสตร์ศรี ขอบคุณคุณแอล ขอบคุณทีมงานจังหวัด
นครปฐมทุกคน ขอให้มีความสุขกับเส้นทางแห่งรักเส้น
ทางนีค้ ะ่

Starry Transparent Soap

เมือ่ ต้นเดือนมีนาคมทีผ่ า่ นมา ได้เกิดความเคลือ่ นไหว
ครัง้ ยิง่ ใหญ่กบั วงการเวชสำาอางของเมืองไทย กับการเปด
ตัวผลิตภัณฑ์ “สต�ร์ร่ี คอสเมติก” เวชสำาอางจากโลก
ของนวัตกรรมความงามของ “ครอบครัวจ�รุจินด�”
ด้วยซีร่สี ์ของเวชสำาอางผสมน้ำามันสกัดเมล็ดองุ่น VITIS
COSMETIC SERIES และผลิตภัณฑ์แรกทีอ่ อกวางตลาด
คือ สบูใ่ สผสมน้าำ มันสารสกัดเมล็ดองุน่ ลิขสิทธิโ์ ลกจาก
Vitis Vital เยอรมัน ทีม่ ดี ว้ ยกันถึง 3 สูตร เหมาะสำาหรับผิว
ทีแ่ ตกต่างกันออกไป ซึง่ หลังจากทีไ่ ด้มกี ารออกวางตลาด
กันไปแล้วทัว่ ประเทศ “คุณตัม้ ” ก็ได้บอกถึงผลตอบรับ
ที่ดีมากอย่างคาดไม่ถึง ซึ่งถือได้ว่าสร้างความตื่นตัวให้
R

กับวงการเวชสำาอางบ้านเราเป็นอย่างมาก เพราะหลัง
จากทีว่ างผลิตภัณฑ์ไปครบทัง้ 3 สูตรแล้ว ทัง้ Starry
Whitening Transparent Soap สู ต รสำ า หรั บ ผิ ว
ขาวใส ลู ก ค้ า ที่ ซ้ื อ ไปใช้ ต่ า งบอกเป็ น เสี ย งเดี ย วกั น
ว่า ใช้แล้วขาวใสจริงๆ ส่วน Starry Moisturizing
Transparent Soap สูตรสำาหรับผิวชุ่มชื้น ก็สามารถ
ลดความมันบนใบหน้าได้เป็นอย่างดี และยังทำาให้หน้า
ชุ่มชื้นมากอีกด้วย และสุดท้ายสูตรสำาหรับผู้มีปญ
ั หาสิว
Starry Acne Transparent Soap ก็ไม่แพ้กนั ลูกค้าที่
มีปญ
ั หาเรือ่ งสิวบนใบหน้าต่างก็ยกมือให้กบั ประสิทธิภาพ
ทัง้ ในเรือ่ งการช่วยลดการอักเสบของสิว และลดความมัน

บนใบหน้าได้อกี ด้วย
สำาหรับขัน้ ตอนต่อไป“คุณตัม้ ”ได้กาำ ลังทำาหนัง
โฆษณาอยู่ 2 ชุ ด โดยมี ค อนเซ็ ป ว่ า “ม�เป็ น ครอบ
ครัวสต�ร์ร่ี” โดยมีทางครอบครัว จารุจินดามาเป็น
พรี เ ซ็ น เตอร์ ทั้ ง คุ ณ ดวงดาว จารุ จิ น ดา คุ ณ ตะวั น
จารุจินดา และตัวคุณตั้มเอง ซึง่ แฟนๆ หรือสมาชิกทุก
ท่านก็สามารถเตรียมตัวพบกับหนังโฆษณาได้เร็วๆนี้
สำาหรับตัวแทนจำาหน่ายทุกท่าน คาดว่าหนังโฆษณาที่
ทำาออกมานี้ จะสามารถช่วยเสริมการขายได้ดีย่ิงๆขึ้น
ไปอีกด้วย
นอกจากนี้ “คุณตัม้ ” ได้เล่าถึงโครงการของคุณ
ออม รุง่ โรจน์ พุกอูด สาวน้อยมหัศจรรย์ ว่าทีเ่ พชรบริหาร
ของบริษทั ไทยธรรม ทีน่ าำ Starry Cosmetiq Soap ไป
สร้างสรรค์เป็นโครงการดีๆ ฝากให้กบั สมาชิกทุกท่านใน
ยุคเศรษฐกิจแบบนี้ กับโครงการ “3 ร้อย แลก 3 ล้�น”
โดยจุดเริ่มต้นจากการรักษายอดการซื้อเพียงแค่ 300
บาท และสามารถต่อยอดเป็นเงินล้านได้ง่ายๆ ไม่เพียง
แต่โครงการดีๆทีค่ ณ
ุ ออมนำามาบอกกัน “คุณตัม้ ” ยังมี
กิจกรรมโรดโชว์ ทีจ่ ะจัดขึน้ ตามต่างจังหวัด ซึง่ สามารถ
พบกันได้เกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศ และนอกจากนี้ยัง
มี โปรโมชั่นพิเศษพิเศษสำาหรับสมาชิกที่มียอดขายสบู่
Starry Grape Soap (ทุกแบบรวมกัน) ทุก 300 ก้อนใน
รอบการขายประจำาเดือน ก็จะได้รบั “ทองคำ� 1 สลึง”
อีกด้วย
และสำาหรับสินค้าตัวต่อไปทีจ่ ะปล่อยออกสูต่ ลาดนัน้
ก็จะมีตง้ั แต่ Day Cream, Night Cream, Sunblock,
Cleansing Gel ทีส่ าำ คัญก็คอื ทุกผลิตภัณฑ์มสี ว่ นผสม
ของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นทั้งสิ้น รับรองว่าไม่ผิดหวัง
แน่นอน สุดท้ายนี้ “คุณตั้ม” ได้ฝากบอกสมาชิกทุก
ท่านว่า ใครทีอ่ ยาก “สวยอย�งดวงด�ว พร�วอย�ง
ด�ร�” ต้องอย่าลืม “สต�ร์ร่ี คอสเมติก” แล้วคุณจะ
รูถ้ งึ “เคล็ดลับจ�กดวงด�ว”

คุณตัม้ วิชญ จารุจนิ ดา
ดารา/นักแสดง

Whitening
Transparent Soap

Acne
Transparent Soap

Moisturizing
Transparent Soap
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น้องเมยมอี าการแพ้ เป็นผืน่ มาตัง้ แต่เด็ก คุณแม่เล่า
ว่า ตอนทีน่ ้องเมย์ยงั เป็นเด็ก ไม่ว่าจะอาบน้าำ ทาแป้ง
ทาโลชั่น ก็จะมีผ่นื ขึ้นตามตัว โดยไม่ทราบสาเหตุ คุณ
แม่จึงพาน้องเมย์ไปหาหมอ หมอให้หยุดใช้แป้ง และ
โลชั่นทุกอย่างแม้กระทั่งอาบน้ำา น้องเมย์ต้องอาบน้ำา
ธรรมดา โดยไม่ได้ใช้สบู่ อาการตอนนัน้ จะเป็นผืน่ เล็กๆ
ขึน้ ตามตัว แขน ขา จนน้องเมย์จาำ ความได้ ก็ยงั มีอาการ
เหล่านัน้ อยู่ ซึง่ ก็มมี ากขึน้ ด้วย เวลาโดนลม หรืออากาศ
เปลีย่ นแปลง ก็จะมีผน่ื ขึน้ คันตามตัว เหมือนเป็นลมพิษ
มีอาการคันมาก หลังจากเกา ก็เกิดแผลเป็น รอยดำา รูส้ กึ
ทรมาน เป็นอย่างนีม้ าจน คุณแม่ได้ให้นอ้ งเมย์ลองทาน
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร แอลเจน ทานมาประมาณ 2
เดือน อาการต่างๆ เช่น เป็นผืน่ เวลาอากาศเปลีย่ น ก็ไม่มี
อีกเลย ตอนนีน้ อ้ งเมย์สามารถใช้สบูท่ ม่ี คี า่ PH เป็นกลาง
ได้แล้วโดยไม่แพ้ รอยดำาทีเ่ คยมีตามแขน ขา ก็ลดลงไม่มี
แผลเป็นให้เห็นเลย น้องเมย์โชคดีมากค่ะ เพราะเกือบ
12 ปีท่ีต้องทรมานกับอาการคันที่ไม่สามารถแคะ เกา
ได้เพราะกลัวมีแผลเป็น ไม่เพียงเท่านีน้ อ้ งเมย์ มีโอกาส
ได้ทาน ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ฟช โฟรต้ี ไปพร้อมกับ
แอลเจน เพราะอยูใ่ นช่วงวัยเรียน คุณแม่กอ็ ยากให้ทาน

อาหารเสริมบำารุงสมอง จากน้าำ มันปลา ซึง่ มีโอเมก้า 3
อีพเี อ และดีเอชเอ ไม่นา่ เชือ่ เลยค่ะว่าเม็ดใสๆ เล็กๆ ทำาให้
น้องเมย์มรี ะดับการเรียนดีขน้ึ จากปกติ 60 % ตอนนีเ้ ป็น
80% แล้ว มันเป็นความภูมใิ จของน้องเมย์ และคุณแม่
มากเลยค่ะ ไม่เพียงภูมแิ พ้ทเ่ี ป็นมานานแล้วหายได้ น้อง
เมย์ยงั เรียนเก่งขึน้ อีกด้วย ขอบคุณบริษทั ไทยธรรม มาก
ค่ะ ทีม่ สี นิ ค้าดีๆ น้องเมย์จะแนะนำาให้เพือ่ นๆทานด้วย จะ
ได้เก่งยกห้องเลย

áªÃ»ÃÐÊº¡ÒÃ³

สอบได้ท่ี 1 ระดับจังหวัด ได้ไม่ย�ก

ครอบครัว ÀÙมแิ พ้
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ผมชือ่ ด.ช. สหัสวรรษ รักชาติเจริญ (น้องตี)๋ เป็น
ลูกคนเล็กของแม่กงุ้ (บุบผา ทองสำาริต) เป็นนักเรียน
ชัน้ ป. 3 ของโรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา ผมชอบเรียน
หนังสือ ชอบวิชาคณิตศาสตร์มาก แต่บางครัง้ ก็ลมื บ้าง
เวลาคุณครูสอน ตัง้ แต่แม่กงุ้ มาเปดศูนย์ ไทยธรรม
แม่กเ็ ริม่ ให้ผมทาน ฟช โฟรต้ี วันละ 1 เม็ด หลัง
อาหารเช้าทุกวัน ผมรู้สึกว่าครูสอนอะไรก็จำาได้ง่าย
ขึน้ และเร็วขึน้ เรียนอะไรก็เข้าใจ เมือ่ มีการสอบ Top
Test วัดผลระดับจังหวัด ผมสอบ วิชาคณิตศาสตร์ได้
เป็นอันดับหนึ่ง พ่อและแม่ดีใจมาก อยากมีความจำา
ดี มีสมาธิ แวะมาคุยกับผมได้ทศ่ี นู ย์ไทยธรรม ปากน้าำ
ตลาดราชา ได้นะครับ

ลูกๆและสามีของดิฉนั ป่วยเป็นภูมแิ พ้เรียกได้วา่ เรือ้ รัง
อาการคือ จะเป็นหวัดตลอดปี เลือดกำาเดาไหลบ่อย ถ้า
เป็นหนักก็ถึงขั้นไซนัสอักเสบ พาไปหาหมอตั้งแต่เล็ก
เสียค่ารักษาเยอะแยะแต่ก็ไม่หายขาด อาการขึ้นๆลงๆ
อยูอ่ ย่างนี้ จนได้รจู้ กั ผลิตภัณฑ์ของไทยธรรม จากคุณ
อ อ ม ให้ ล องทานดู ก็ไ ม่ เ สี ย หาย เลยตกลงใจลองใช้
ผลิตภัณฑ์ โดยให้ลูกชายและสามีลองทาน ผลิตภัณฑ์
เสริมอ�ห�รแอลเจนก่อน เพราะแอลเจนเป็นผลิตภัณฑ์
เกีย่ วกับการรักษาโรคภูมิแพ้ น่าแปลกใจทีพ่ อทานไปไม่
นานนัก อาการไอมีเสมหะ และอาการคัดจมูกอยูต่ ลอด
ก็ดีข้นึ ตามลำาดับ จากที่กินยาของหมอมาตลอดก็ค่อยๆ
ลดจำานวนยาลง จนตอนนีก้ ม็ อี าการดีขน้ึ มาก ครอบครัว
ของดิฉันได้ทานผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมทั้งครอบครัว
เช่น ให้ลกู ทาน
เกรพซีด พลัส/ ฟิช โฟร์ต้ี และท�นแอลเจน ก่อนนอน
ส่วนตัวดิฉนั และ สามี ทาน เกรพซีด พลัส/ ฟิชเชอร์
โกลด/์ โอริซอล เทน/ บีดริงคส์ คอลล�เจน เป็นประจำา
ขอขอบคุณ ไทยธรรม ที่ทำาให้ครอบครัวของดิฉันมี
สุขภาพทีด่ ขี น้ึ ขอบคุณค่ะ
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คุณพอรอด โตสิน อายุ 75 ปี ป่วยเป็นโรคเบ�หว�น
มาประมาณ 20 ปี มีไขมันในเลือดและคว�มดันโลหิต
สูง ทานยาหมอมาตลอด จากนัน้ เป็นโรคหัวใจตามมาอีก
ต่อมาอีก 1 เดือนพ่อเป็นโรคไตเพิม่ อีก และมักมีอาการ
น็อคอยู่บ่อยๆ ต้องพาส่งโรงพยาบาลทุกครั้ง และนอน
รักษาอยู่ 2-3 วันจึงจะกลับบ้านได้ แต่สาำ หรับดิฉนั แล้ว
พอรูว้ า่ พ่อมีภาวะโรคไต ก็รสู้ กึ ว่าคงอยูไ่ ด้ไม่นาน และเมือ่
ประมาณเดือนตุลาคม พ.ศ.2551 พ่อน็อคอีกถูกหามส่ง
โรงพยาบาล เดินไม่ได้ ขับถ่ายและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
และยังพบว่าเป็นโรคถุงลมโป่งพองเพิม่ อีก เนือ่ งจากสูบ
บุหรีม่ ากตอนหนุม่ ๆ พ่อถูกส่งเข้าห้องไอซียู ต้องให้อาหาร
ทางสายยาง และเครือ่ งช่วยหายใจ ดิฉนั ได้แต่ภาวนาขอ
ให้พอ่ หายใจเองได้ จะได้ออกจากห้องไอซียู ประมาณ 7
วันพ่อได้ออกจากห้องไอซียจู ริงๆ ดิฉนั ดีใจมาก ทีจ่ ะได้มี
โอกาสให้อาหารเสริมแก่พอ่ โดยวันแรกต้องกรอกใส่ปาก
พ่อเพราะพ่อเจ็บคอมาก แต่วนั รุง่ ขึน้ พ่อดีขน้ึ มาก เริม่ ทาน
ยาเม็ดได้ ทานข้าวได้ จากนัน้ อีก 4 วัน หมออนุญาตให้
กลับบ้านได้ ดิฉนั จึงให้พอ่ ทานอาหารเสริมอย่างต่อเนือ่ ง
พ่อมีอาการดีขน้ึ เป็นลำาดับ เริม่ ลุกนัง่ ขับถ่ายเองได้ จาก
นัน้ ประมาณ 1 เดือนทีอ่ อกจากโรงพยาบาลมา หมอนัด
ตรวจสุขภาพ หมอชมว่า คุณพ่อดูแลตัวเองดีมาก ตอน

นีน้ าำ้ ตาลในเลือด ความดัน หัวใจ และไตเป็นปกติ ดิฉนั
ประทับใจมากทีช่ ว่ ยพ่อได้ถกู ทาง และเน้นย้าำ พ่อเสมอว่า
ต้องทานอาหารเสริมทีใ่ ห้เป็นประจำาอย่างมีวนิ ยั
และเมือ่ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ดิฉนั กลับไป
เยี่ยมพ่ออีกครั้ง แต่วันนี้ดูหน้าพ่อไม่ค่อยดี อิดโรย สัก
พักก็ตอ้ งตกใจ เพราะพ่อน็อค แม่ให้ดฉิ นั นำาพ่อไปส่งโรง
พยาบาล แต่ดิฉันตัดสินใจบีบโอริซอลเทนใสใต้ล้ิน
พอ ผ�นไป 5 น�ทีคณ
ุ พอดีขน้ึ จากนัน้ ก็ให้ทานอีก2
แคปซูล แต่ดฉิ นั ก็ไม่วางใจเฝ้าดูอาการต่ออีก 2-3 ชม.
สุดท้ายดิฉนั ก็ไม่ตอ้ งนำาพ่อส่งโรงพยาบาล และได้ยาำ้ พ่อ
อีกว่าต้องทานอาหารเสริมนีอ้ ย่างมีระเบียบวินยั เพราะ
พ่อเป็นหลายโรค และที่พ่อได้กลับมานี้ เพราะอาหาร
เสริม ไม่ใช่ยาของหมอเพียงอย่างเดียว ในตอนทีพ่ อ่ ป่วย
ครัง้ ล่าสุดทีเ่ ข้าโรงพยาบาลครึง่ เดือน ไม่มใี ครเชือ่ เลยว่า
พ่อจะได้กลับบ้านทุกคนทำาใจได้แล้ว คิดว่าคงได้จดั งาน
ศพอย่างแน่นอน ฉะนั้นพ่อต้องมีวินัยกับตัวเอง พ่อก็
รับปาก ทุกวันนีพ้ อ่ ทาน เกรพซีด พลัส/ โอริซอล เทน/
ฟิชเชอร โ์ กลด์/ เฟ่ยหลง จนตอนนีพ้ อ่ แข็งแรงช่วยเหลือ
ตัวเองได้ เดินคล่อง สามารถทำางานเบา ๆ เช่น ถางหญ้า
บริเวณลานบ้านได้แล้ว

áªÃ»ÃÐÊº¡ÒÃ³
ป�¯ิห�ริย์ เปšนมะเรçงปอด

มะเรçงสมอง ระยะสุดท้�ย

แต่ยงั มีชวี ติ อยÙไ่ ด้จน¶Öงทุกวันนี้
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คุณแมแจว เป็นคนขยัน แข็งแรง มีโรคประจำา
ตัวคือ เบาหวาน แต่ไม่เคยมีอาการร้ายแรง จนวันหนึง่
ไม่มีใครคาดคิดว่า คุณแม่จะอาเจียนอย่างรุนแรง ไม่มี
เรี่ยวแรงแม้แต่จะเดิน ลูกๆ ต้องพาเข้าโรงพยาบาล
โดยด่วน และพบว่า เป็นมะเร็งขัน้ สุดท้าย ครัง้ นึงได้
มีโอก�สเปิดโทรทัศน์ท�งชองมงคล ช�แนล วันที่
คุณปิน ให้สมั ภ�ษณ์ใน ร�ยก�ร เฮลล์ต้ี ซีเครท ซึง่
คุณป่นก็เป็นมะเร็ง และให้สัมภาษณ์ถึงอาการ และ
ประสบการณ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ไทยธรรม
จึงโทรศัพท์ไปปรึกษาคุณปน่ และสัง่ ซือ้ สินค้ามาให้คณ
ุ
แม่ทาน จากอาการเบื้องต้นคุณหมอวินิจฉัยว่าอาการ
หนักมาก อาจมีชีวิตอยู่ต่อได้ไม่เกิน 2 วันเพราะสมอง
บวมมาก จนต้องฉีดมอร์ฟีนระงับอาการปวด แต่ดิฉัน
คิดอะไรไม่ออกเลย ทั้งเครียด และกังวล หลังจากซื้อ
ผลิตภัณฑ์ เกรพซีด พลัส โอริซอล เทน ฟิชเชอร์
โกลด์ และล�ดีน ก็ให้คณ
ุ แม่ทานเลย เพราะคิดว่าเป็น
ความหวังเดียวทีม่ อี ยู่ คืนนัน้ ก็คดิ ว่าคุณแม่คงไม่อยูก่ บั

เราแล้ว แตเหมือนป�ฏิห�ริย์เช้�อีกวัน คุณแมก็
ส�ม�รถขยับตัวลุกขึน้ นัง่ ได้ เพียงแคท�นย� 4 เม็ด
นี้ และ วันต่อๆมา อาการดีขน้ึ ตามลำาดับ จนลูกๆทุกคน
ตกใจ และดีใจ แถมยังแปลกใจว่าคุณแมดขี น้ึ ได้เพร�ะ
ไทยธรรม ยังแอบได้ยนิ พยาบาลคุยกันว่า ป้าได้ยาอะไร
ดีมา ทำาไมไม่ปวดหัว และไม่อาเจียนอีกเลย จากวันที่ 28
ธันวาคม 2551 ถึงปัจจุบนั นี้ คุณแม่ลกุ เดินเองได้ แอบหนี
ออกไปตลาดได้แล้วค่ะ
ขอขอบคุณ บริษทั ไทยธรรม ทีน่ าำ สิง่ ดีๆ มาให้เรา
อยากจะฝากบอกทุกท่านว่า ไทยธรรม ไม่ใช่แค่เป็นทาง
เลือกเฉพาะเวลาทีท่ า่ นป่วยเท่านัน้ นะคะ แต่ไทยธรรม ให้
ท่านได้ดแู ลสุขภาพ และความงาม ได้ตง้ั แต่วนั นี้ และต่อๆ
ไปค่ะ รีบดูแลตัวเองก่อนใคร เพื่อสุขภาพที่ดีของท่าน
และคนทีท่ า่ นรักค่ะ ยินดีแชร์ประสบการณ์ให้ทกุ ท่านค่ะ

ไทรอยด์ ห�ยได้
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ดิฉนั ทำางานเป็นพนักงานนวดแผนไทย ของสถานี
อนามัยตำาบลสากเหล็ก จังหวัดพิจติ ร ปัจจุบนั ดิฉนั อายุ
40 ปี ดิฉนั มีโรคประจำาตัวป่วยเป็นไทรอยด์ชนิดเป็นพิษ
ทานยามาแล้วนานกว่า 10 ปี แต่กย็ งั ไม่ดขี น้ึ ยังคงมีอาการ
หงุดหงิดง่าย เหนือ่ ยง่าย ไม่คอ่ ยอยากพูดคุยกับใคร ผิว
พรรณแห้ง เป็นลมพิษบ่อยๆ และปวดเมือ่ ยตามข้อ จน
ดิฉันรู้สึกเบื่อมากจึงตัดสินใจเลิกทานยาไทรอยด์ต้ังแต่
เดือนมกราคม 2551 เป็นต้นมา จนกระทัง่ ประมาณเดือน
มีนาคม 2551 คุณเหมีย่ ว (วรางคณา เชือ้ วีระชน) ได้ชวน
ดิฉนั ไปเจอดาราในงานสัมมนางานหนึง่ เพือ่ หวังว่าดิฉนั
จะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นบ้าง ซึ่งตอนนั้นดิฉันไม่ได้คิดอะไร
มาก แต่พอได้มาเจอพีเ่ ปล และพีย่ ยุ้ แนะนำาผลิตภัณฑ์
ของบริษทั ไทยธรรม ดิฉนั จึงเริม่ สนใจ แรกเริม่ ได้สง่ั
เกรพซีด พลัส และบีดริงคส์มาทาน ตัง้ ใจจะรักษาฝ้าบน
ใบหน้า ตอม�ในเดือนตุล�คม 2551 ดิฉนั ได้ไปพบหมอ
และได้มกี �รเจ�ะเลือดเพือ่ ทำ�ก�รรักษ�โรคไทรอยด์
ตอ ปร�กฎว�ผลเลือดดีขน้ึ คุณหมอแปลกใจม�ก แต่
ดิฉันก็ไม่ได้พูดอะไร คุณหมอถามว่าทานยาตลอดไหม
ดิฉนั บอกว่าไม่ได้ทาน หลังจากนัน้ ในเดือนมีนาคม 2552

ดิฉันก็ได้เข้ารับการเจาะเลือดเพื่อรักษาโรคไทรอยด์อีก
ครั้ง ปรากฎว่าผลเลือดดีข้ึน ทั้งผลของโรคไทรอยด์
และปริม�ณไขมันในเลือดก็ลดลงด้วย ดีข้ึนอย�ง
เห็นได้ชดั จนคุณหมอแปลกใจมาก ถามดิฉนั ว่าพีแ่ พน
ไปทำาอะไรมาเนีย่ ทำาไมผลเลือดถึงดีขน้ึ เรือ่ ยๆ ดิฉนั เลย
บอกคุณหมอไปว่า ดิฉนั ได้ทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
เกรพซีด พลัส และบีดริงคส์ของบริษัทไทยธรรม
ปัจจุบนั นีผ้ ลเลือดของดิฉนั อยูใ่ นระดับปกติ ฝ้าทีห่ น้าหาย
ไป ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใส ไม่หงุดหงิด ไม่ปวดเมื่อย
ต้องขอขอบคุณบริษัทไทยธรรมฯ ที่ช่วยฟนชีวิตที่สดใส
ให้กบั ดิฉนั อีกครัง้
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เพร�ะมันเปšนสัÞÞ�ณต่อสุขÀ�พคุณ”
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เหมีย่ วร่วมงานกับบริษทั ไทยธรรม จากความ
ประทับใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึง่ ตอนแรก แนะนำาให้คน
ใกล้ตวั คือคุณแม่ของสามี ทานผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ลาดีน เนือ่ งจากมีอาการปวดเข่า หลังจากทานประมาณ
2 เดือน แม่กด็ ขี น้ึ สามารถงอหัวเข่าได้ นอกจากนีก้ แ็ นะนำา
ให้ลกู กับหลานทานผลิตภัณฑเสริมอาหารฟช โฟรต้ี
ทานได้ 3 เดือน สอบได้ท่ี 1 จากเดิมสอบได้เลขสองตัว
มาตลอด ความประทับใจต่างๆ ทำาให้เหมีย่ ว มีความภาค
ภูมใิ จในสินค้าของบริษทั ไทยธรรม นำามาสูธ่ รุ กิจ ทำ�แค 4
วันตอเดือน เพราะเหมีย่ วทำางานประจำา จันทร์-ศุกร์ เป็น
นักวิชาการสาธารณสุขจะเจอคนไข้มากมายก็ได้แนะนำา
เขาให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไทยธรรมด้วย จากการ
ทำางานประจำา เหมีย่ วต้องนัง่ ใช้คอมพิวเตอร์ทง้ั วัน จึงเริม่
มีอาการปวดแขน จนลามไปทีค่ อและศีรษะ บางครัง้ รูส้ กึ
ชาไปหมด เวลานัง่ ซักผ้า ก็ไม่สามารถยืดหลังตรงๆได้ เคย
ปรึกษาอาจารย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านการสร้างกล้ามเนือ้ ทีแ่ ข็ง
แรง ท่านลองตรวจดูตามแขนก็บอกว่า มีพงั ผืดก้อนใหญ่
เกิดขึน้ ทีแ่ ขน ก็พยายามบริหารร่างกาย อาทิตย์ละ 3 ครัง้
ก็ยังไม่ดีข้ึน จึงได้ปรึกษาคุณอาริยา ก็ได้รับคำาแนะนำา
ให้ทาน ผลิตภัณฑเสริมอาหารเซีย่ นฟง ควบคูก่ บั
เกรพซีด พลัส เหมี่ยวลองทานคู่กัน แค่ 2 อาทิตย์

เท่านั้นค่ะ ตอนนี้อาการต่างๆ และพังผืดได้หายไปแล้ว
แต่เหมีย่ วก็ยงั บริหารร่างกายเพือ่ สุขภาพทีด่ ี อาทิตย์ละ 3
ครัง้ เหมือนเดิม นอกจากนี้ ปกติทกุ เดือนเหมีย่ วจะปวด
ท้องประจำาเดือน เป็นอย่างนีม้ านานแล้ว แต่หลังจากทาน
เซีย่ นฟง กับ เกรพซีด อากาศปวดท้องประจำาเดือนไม่มี
แล้ว เหมีย่ วรูส้ กึ ว่าผิวพรรณผุดผ่องขึน้ ด้วย จากทีเ่ คยเป็น
ฝ้าฮอร์โมนทุกครัง้ ทีม่ ปี ระจำาเดือน ก็ไม่เป็นอีกเลย
เกรพซีด พลัส มีสารสกัดจากเมล็ดองุน่ ทีช่ ว่ ยเกีย่ วกับ
เส้นเลือดได้ดี ตอนแรกทีแ่ นะนำาให้คนอืน่ ๆ ทาน ตัวเองก็
คิดว่าแข็งแรงดีอยู่แล้ว หลายคนคงคิดเหมือนเหมี่ยวใช่
ไหมคะ แต่คณ
ุ อาจคิดผิดค่ะ เพราะสุขภาพเป็นเรือ่ งสำาคัญ
ค่ะ แค่เรือ่ งปวดประจำาเดือน จริงๆมันคือเรือ่ งใหญ่สาำ หรับ
ผูห้ ญิงเลยค่ะ เพราะจะส่งผลไปหมด ไม่วา่ จะเป็นรูปร่าง
ผิวพรรณ และสุขภาพ เมือ่ เราอายุมากขึน้ ดังนัน้ เหมีย่ วมี
โอกาสได้พบกับคนมากมาย โดยอาชีพของเราเอง จึงไม่
หยุด ไม่เหนือ่ ย ทีจ่ ะแนะนำาคนเหล่านีใ้ ห้เจอสิง่ ดีๆ อย่าง
ทีเ่ ราเจอค่ะ อย่าลืมใส่ใจสุขภาพของเราตัง้ แต่วนั นีน้ ะคะ
เพียงแค่คณ
ุ ขยับตัว หรือออกกำาลังกาย อาทิตย์ละ 3-4
ครัง้ แม้ขณะทำางาน ก็ออกกำาลังกายได้คะ่ สำาหรับคนที่
สนใจ จะสอบถามรายละเอียด หรือปรึกษา พูดคุยกันได้
ค่ะ ติดต่อผ่านบริษทั ได้เลยค่ะ

กลับม�สดใส สดชืน่

เหมือนได้เปšนส�วอีกครัง้

และไม่หวัน่ กับâรคคว�มดันâลหิตสÙง
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เดิมมีโรคประจำาตัว คือ ความดันโลหิตสูง และ
มีไขมันในเลือดสูงผิดปกติ ได้ไปรับยาจากโรงพยาบาล
เป็นประจำา ซึง่ โรคประจำาตัวนีเ้ ป็นมาประมาณ 5 ปีแล้ว
ปกติจะมีความดันโลหิต และมีไขมัน โคเลสเตอรอลสูง
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้กินยาลดปริมาณไขมันมา
ตลอด แต่กม็ ปี ริมาณขึน้ ลงอยูเ่ ป็นประจำา ล่าสุดตรวจ
พบมีโคเลสเตอรอลสูงถึง 298 จนกระทัง่ มีลกู สาวบอก
ให้ลองทานผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�รโอริซอล เทน ผ่าน
ไป 1 เดือน กลับไปให้คณ
ุ หมอตรวจอีกครัง้ พบว่าไขมัน
ทีเ่ คยสูงถึง 298 ลดลงเหลือ 201 ซึง่ เป็นค่าปกติ ไม่นา่
เชือ่ เลยว่าแค่เวลาเพียง 1 เดือนเท่านัน้ ทำาให้ระดับไขมัน
เป็นปกติได้ และไม่มอี าการมึน เวียนหัว หรือเหนือ่ ยง่าย
เหมือนเมือ่ ก่อน หลังจากนัน้ ลูกสาวเลยให้ทานผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารเพิม่ คือ เกรพซีด พลัส , ฟิชเชอร์ โกลด์
โอริซอล เทน และเฟมินิ ซึง่ ผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ นัน้ ดีขน้ึ
มาก ทำาให้นอนหลับดี จากเมือ่ ก่อนทีเ่ ป็นคนนอนไม่คอ่ ย
หลับ ตืน่ ขึน้ มาจะรูส้ กึ อ่อนเพลีย และเวียนหัวบ่อย และ
อีกหนึง่ สิง่ ทีม่ คี นทักอยูบ่ อ่ ยๆ คือฝ้าทีห่ น้าหายไปไหน ผิว

ตึงขึน้ ไม่เหีย่ วเหมือนเมือ่ ก่อน ทำาให้รสู้ กึ มีความสุขมาก
ตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าก็รู้สึกสดชื่น ต้องขอบคุณบริษัท
ไทยธรรมมากทีท่ าำ ให้สขุ ภาพดีขน้ึ ผิวพรรณกลับมาสดใส
และสดชืน่ เหมือนได้กลับมาเป็นสาวอีกครัง้ หนึง่ ขอบคุณ
จากใจ ไทยธรรมดีมากค่ะ
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ดิฉนั อนงค์ ชุม่ ใจ เป็นภูมแิ พ้มาตัง้ แต่ อายุ 8 ขวบ
เป็น ๆ หาย ๆ มานาน จนอายุเริม่ มากขึน้ กลายเป็น โรค
แพ้ภมู คิ มุ้ กันตัวเอง (SLE) เป็นมานาน 5 ปีแล้ว มีอาการ
ตัวบวม ทานอาหารเสริมทุกชนิดทีว่ า่ ดี ก็ไม่ดขี น้ึ เลย ทาน
มาจนเริ่มรู้สึกท้อมาก ปกติต้องเข้าพบหมอเป็นประจำา
และต้องทานยาหลายชนิด มีอาการข้างเคียงคือผมร่วง
ตัวบวม พอมีอาการตัวบวม หมอก็ให้ทานยาแก้อาการ
ตัวบวม ก็มอี าการอืน่ ตามมา จากเดิมมีนาำ้ หนักตัวปกติ
51 ก.ก. หลังจากมีอาการตัวบวมตอนนั้นน้ำาหนักขึ้น
มาถึง 61 ก.ก. พอดีเพือ่ นแนะนำาให้ร้จู กั ผลิตภัณฑ์ของ
บริษทั ไทยธรรม จึงขอดูเอกสาร และอ่านรายละเอียด จึง
ตัดสินใจสมัครสมาชิก และซือ้ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
เกรพซีด พลัส ฟชเชอรโกลด บีดริงคส คอลลาเจน
(จากปลา) มาทาน ทานได้ประมาณ 20 วัน อาการผม
ร่วงจากการทานยาลดภูมคิ มุ้ กันวันละ 30 เม็ด ก็ลดลง
อาการบวมก็ดขี น้ึ จากน้าำ หนัก 61 ก.ก. เหลือ 57 ก.ก.
ปกติตนเองเป็นคนผิวแห้งมาก มีกระ ฝ้า รอยด่างดำา จะ
ใช้ครีมกันแดด หรือครีมบำารุงทีใ่ ครๆใช้กนั ก็ไม่ได้ เพราะ

มีปญ
ั หาผิวแพ้งา่ ย หลังทาน บีดริงคส คอลลาเจน
(จากปลา) คูก่ บั เกรพซีด พลัส สังเกตเห็นว่า ผิวทีเ่ คย
แห้ง ตอนนีด้ เู ปล่งปลัง่ ผิวหน้ากระจ่างใสขึน้ ผิวทนแดดขึน้
ทานมาได้ 3 เดือนแล้ว อาการป่วยต่างๆก็ดขี น้ึ ตามลำาดับ
และไม่ทานยาลดภูมคิ มุ้ กันแล้ว ตอนนีร้ สู้ กึ ดีมากๆค่ะ ใคร
ทีอ่ ยากดูดี และรูส้ กึ ดี ไม่วา่ จะเป็นด้านสุขภาพ หรือ ความ
งาม ปรึกษากันได้คะ่

“ไม่ตอ้ งทรม�นจ�กอ�ก�ร
ÀÙมแิ พ้อกี แล้วค่ะ”
Before

After
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สวัสดีคะ ดิฉนั ชือ่ นางกาญจนา วงศ์ชยั พานิชย์
ได้สมัครเป็นสมาชิกไทยธรรม เนือ่ งจากก่อนหน้านี้ ดิฉนั
มีปญ
ั หาสุขภาพ คือเป็นโรคภูมแิ พ้มา 4 ปีแล้วค่ะ เวลา
นอนตอนกลางคืนช่วงทีอ่ ากาศเย็นจะหายใจไม่ออก ไม่
สามารถนอนได้ ต้องลุกขึน้ นัง่ คัดจมูกและมีอาการไอ
ด้วย ทรมานมาก ได้ไปรักษากับคุณหมอ และทานยามา
โดยตลอด แต่อาการก็ไม่ดขี น้ึ จนกระทัง่ มีนอ้ งสาวชือ่ คุณ
เนาวรัตน์ วงศ์สภุ าภรณ์ แนะนำาให้ทานอาหารเสริมของ
บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ดิฉนั ได้ทดลองทานตัว
แรกคือ เกรพซีด พลัส และก็ได้ทานเพิม่ อีก 2 ตัวคือ
แอลเจน และฟิชเชอร์ โกลด์ ทานต่อเนือ่ งมาได้ 2 เดือน
แล้วค่ะ อาการก็ดขี น้ึ ไม่ตอ้ งไปหาหมออีกเลย
ส่วนสามีของดิฉนั ชือ่ นายสัมพันธ์ วงศ์ชยั พานิชย์ อายุ
56 ปี ซึง่ ป่วยเป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
โรคไขมันในเส้นเลือดสูง ต้องไปหาหมอ ทานยามาโดย
ตลอด ป่วยมานาน 6 ปีแล้วค่ะ ทุกวันนีส้ ามีของดิฉนั
ได้ทานเกรพซีด พลัส/ เฟ่ยหลง/ ฟิชเชอร์โกลด์ ทาน
ทุกวันจนตอนนีไ้ ม่ตอ้ งไปหาหมออีกแล้วค่ะ นอกจากนี้
ครอบครัวของดิฉนั ก็มีรายได้เสริมจากการใช้ดีแล้วบอก
ต่อ ได้บอกญาติและเพือ่ นใกล้บา้ น จนถึงคนรูจ้ กั ทีไ่ กล
บ้านออกไปเรือ่ ยๆ ถ้าทุกคนอยากให้ครอบครัวของท่านมี

สุขภาพทีด่ แี ละมีรายได้เสริม ให้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของ
บริษทั ไทยธรรม ท่านก็จะรูเ้ ลยว่ามันดีจริงๆค่ะ ขอบคุณ
ผู้แนะนำา บริษัทไทยธรรมฯ และศูนย์ใหญ จ.แพร
ของ คุณอุไร พรวนเจริญ ทีน่ าำ สิง่ ทีด่ ๆี มาให้ครอบครัว
ของดิฉนั และดิฉนั สัญญาว่าจะเป็นครอบครัวไทยธรรม
ตลอดไปค่ะ

ประก�ÈรับสมัครÈÙนย์ใหÞ่

“ไทยธรรม” ·ÑÇè »ÃÐà·È

ไทยธรรม อัลไลแอนซ มีนโยบายในการกระจายศูนย์ใหญ่ทว่ั ประเทศ เพือ่ รองรับโครงการใหม่ทเ่ี ตรียมเปด
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
3. คุณอัจฉรา สุวรรณรัตน์ (เบลล์) เบอร์มอื ถือ 08-6792-6700, 08-5947-7400

รายชือ่ จังหวัดทีย่ งั ไม่มศี นู ย์ใหญ่
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1. กรุงเทพฯ (เขตละ 1 ศูนย์) 2. กระบี่ 3. กาฬสินธุ์ 4. ขอนแก่น(ชุมแพ) 5. ฉะเชิงเทรา µŒÍ§¡ÒÃ
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6. ชัยนาท 7. ชัยภูมิ 8. ชุมพร 9. ตราด 10. ตาก 11. ตรัง 12. นครนายก
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13.นครราชสีมา(ปากช่อง) 14. นราธิวาส 15. น่าน 16. บุรรี มั ย์ 17. ปทุมธานี
18. ปราจีนบุรี 19. ปัตตานี 20. พะเยา 21. พังงา 22. พัทลุง 23. ภูเก็ต 24. มหาสารคาม
25. มุกดาหาร 26. แม่ฮอ่ งสอน 27. ยโสธร 28. ยะลา 29.ระนอง 30. ระยอง 31. ลพบุรี 32. เลย
33. สกลนคร 34. สตูล 35. สมุทรสงคราม 36. สมุทรสาคร 37. สระแก้ว 38. สระบุรี 39. สิงห์บรุ ี
40. สุโขทัย(เมือง) 41. สุพรรณบุรี 42. หนองคาย 43. หนองบัวลำาภู 44. อ่างทอง 45. อำานาจเจริญ
46. อุดรธานี 47. อุตรดิตถ์ 48. อุทยั ธานี 49. อุบลราชธานี

´Ç‹ ¹! 1. เชียงใหม่ 2. นนทบุรี 3. ประจวบคีรขี นั ธ์(เมือง,หัวหิน)
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4. สงขลา(เมือง,หาดใหญ่) 5. สุราษฏร์ธานี(เมือง,เกาะพะงัน)
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ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีกบั นักเขียนบทความวิจยั ดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกบั คุณจินตนา เทวโรทร
ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์ ศรีนครินทร์-บางเมือง จ.สมุทรปราการ และ
คุณตติยา โชคบุญเปีย่ ม ลูกสาวคนสวย ทีไ่ ด้รบั รางวัล
บทความวิจยั ดีเด่น สาขาเคมีค�ำ นวณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกบั บัณฑิตรุน่ ใหม่ไฟแรง

ขอแสดงความยินดีกบั คุณปัทมา คณะโส (น้องปัท) ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์
อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ซึง่ ได้รบั ปริญญาบัตร คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เมือ่ วันที่ 24 มีนาคม 2552 ทีผ่ า่ นมา

บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ พาเทีย่ ว เมืองจีน!!!!!!!!!

ผ่านไปไม่นานกับสุดยอด Promotion ท่องเทีย่ วไปกับไทยธรรม นำ�ทีมโดย คุณเปิล้ จารุณี เดส์แน็ช และทีม
ผูบ้ ริหาร บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ พาเหล่าบรรดาแม่ทมี สมาชิกไทยธรรม ท่องเทีย่ วกัน ณ ประเทศจีน ดิน
แดนอันมีมนต์ขลัง อาทิเช่น มาเก๊า ดินแดนแห่งศิลปะวัฒธรรมของโลกตะวันออกและตะวันตก จูไห่ เขตพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ
และเซินเจิน้ แหล่งรวบรวมสถาปัตยกรรมของจีนไว้มากมาย ซึง่ บรรดาแม่ทมี ต่างตืน่ ตาตืน่ ใจ และสนุกสนานกันอย่าง
เต็มที่ พร้อมกับเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองติดไม้ตดิ มือกลับกันมามากมาย โดยทริปนีจ้ ดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 21 – 23 มีนาคม
2552 ทีผ่ า่ นมา

รายการ “ยิม้ รับตะวัน” เปลีย่ นเวลาออกอากาศ
เป็น 15.30-15.55 น. เริม่ วันจันทร์ท่ี 20 เมษายน 2552 เป็นต้นไป
พบกับเวลาใหม่ ทุกวันจันทร์ ทางททบ. 5 ห้ามพลาดค่ะ

กล่องข่าวสมาชิก
Member’s Information

