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พบกับสาระความรู้นวัตกรรมการย้อนวัยโลก และเคล็ดลับ
ในการทำ�ธุรกิจเครือข่ายสุขภาพให้ประสบผลสำ�เร็จ ในรายการ
TDA Healti Secret On Radio ดำ�เนินรายการโดย
พี่เปิ้ล จารุณี เดส์แน็ช และพี่ยุ้ย ดร.ภญ.อาริญา สาริกะภูติ
โดยออกอากาศทางคลื่นวิทยุ ดังต่อไปนี้

FM 101 MHz. RR ONE
ทุกวันเสาร์ เวลา 19.30-21.00 น.

หรือรับฟังผ่านออนไลน์ ได้ที่ www.fm101talk.com

และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่

http://www.youtube.com/healtisecret
เนื้อหาในรายการนี้ ไม่ ได้มีเจตนาจะอ้างสรรพคุณการใช้สารอาหาร เพื่อทดแทนการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
แต่อย่างใด หากแต่เป็นการให้ข้อมูลสารอาหารที่มีงานวิจัยทางการแพทย์สนับสนุน ถึงประโยชน์ ในแง่ของการป้องกันโรค
และการส่งเสริมสุขภาพ การรักษา บำ�บัดอาการของโรคต่างๆ จำ�เป็นที่จะต้องถูกวินิจฉัย และดูแลโดยแพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้น
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เดือนเมษา เคยเฮฮา สนุกล้น
ล้วนทุกคน กราบไหว้พระ และพ่อแม่
ต่างรดน้ำ� ขมา-ถ้า พลาดดูแล
อบอุ่นแท้ เพื่อนทั้งชาติ สาดน้ำ�กัน
ประเพณี ดีงามนี้ ต้องชะงัก
เพราะรู้จัก พาทั้งโลก พบโศกศัลย์
โรคโควิด ปีสิบเก้า เศร้าฉับพลัน
รู้ไม่ทัน พี่น้องนั้น อาจถึงตาย
รวมทีมทัก ชักธงชาติ มาดไทยแท้
ประกาศแก้ แชร์ความรู้ สู้ให้ไหว
จับมือกัน สรรตัวช่วย ด้วยวางใจ
ผ่านพ้นได้ เพราะไทยธรรม นำ�ทำ�ดี
ผู้ประพันธ์ : จารุณี เดส์แน็ช (สุขสวัสดิ์)
ด้วยความจริงใจ
จารุณี เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร

ดร.อาริญา สาริกะภูติ
กรรมการบริหาร

E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com
Facebook : wearethaidham
Facebook Fanpage : Thaidham Allianze Fanpage
ID Line : @thaidhamhouse

เมื่อผมไปตรวจตามนัด
แพทย์ยังตกใจว่าทำ�ไม
สุขภาพร่างกายของผม
และปอดฟื้นตัวเร็วมาก
ใช้เวลาแค่ 1 เดือน
ผลเอ็กซ์เรย์ปอดออกมา
ดีมากๆ เลยครับ
และปัจจุบันผมก็หาย
เป็นปกติแล้ว

คุณอัครรัศมิ์ พุทธยะศิริ
จ. นนทบุรี
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ปกติผมเป็นคนสุขภาพแข็งแรง รับประทาน
อาหารเสริมเป็นประจำ�ไม่เคยขาด แต่เป็นคน
ทีช่ อบเดินทาง และเดินทางบ่อย ประกอบกับ
ทำ�งานมาก พักผ่อนน้อย และตัวเองมีภาวะ
ภูมิแพ้ เรื่องฝุ่น และควันอยู่แล้ว เป็นผลให้
ร่างกายอ่อนแอ และเป็นสาเหตุทำ�ให้ป่วย
เมือ่ ประมาณเดือนกันยายน 2019 ผมมีอาการ
ไอเรื้อรัง เหนื่อยหอบ หายใจไม่ทัน บางครัง้
ก็มไี ข้ ผมจึงเริม่ หันมาใส่แมสปิดปาก ปิดจมูก
ตลอด เพราะรูส้ กึ ว่าทีผ่ า่ นมาประมาทเกินไป
ทัง้ ทีม่ กี ารเตือนจากภาครัฐ ออกมาเป็นระยะ
ว่ามีฝนุ่ ในอากาศ (PM 2.5) จำ�นวนมาก แต่
ผมก็ไม่ใส่แมส เพราะเรามั่นใจว่าร่างกาย
แข็งแรง จนสุดท้ายร่างกายรับไม่ไหว และ
ป่วยในทีส่ ดุ ผมจึงไปพบแพทย์ทโ่ี รงพยาบาล
ตามคำ�แนะนำ�ของ ดร.อาริญา สาริกะภูติ

เพราะไม่รู้ว่าป่วยด้วยสาเหตุอะไร แพทย์ได้
ทำ�การเอ็กซ์เรย์ปอด พบว่าปอดเป็นจุด จึงนำ�
เสมหะไปตรวจหาเชือ้ แต่กไ็ ม่พบว่าเป็นเชือ้ อะไร
จึงทำ�การส่องกล้องเพื่อตัดชิ้นเนื้อไปเพาะเชื้อ
อีกครั้ง แต่สุดท้าย จนวันนี้ก็ยังไม่มีผลว่าอาการ
ที่ป่วยเกิดด้วยเชื้ออะไร โดยตั้งแต่เริ่มป่วย ผม
รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม
เพือ่ กระตุน้ ภูมติ า้ นทาน มีถงั เช่าผสมสารสกัดจาก
เห็ดหลินจือแดง สารสกัดจากสาหร่ายสไปรูลนิ า่
และเบต้ากลูแคน และน้�ำ มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็น
ผสมสารสกัดเมล็ดองุน่ ควบคูก่ บั ยาแผนปัจจุบนั
ตลอด ก็รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆ ครับ และยังได้เริ่มใช้
เครือ่ งฟอกอากาศในบ้านไวทอป ผมรูส้ กึ ได้ตง้ั แต่
คืนแรกเลยครับ ว่าอากาศในห้องนอนเบาสบาย
มากขึ้น แอร์ที่รู้สึกเย็น ก็มีความเย็นแบบสดชื่น
มาก รู้สึกว่านอนหลับดีขึ้น เหมือนร่างกายได้
พักผ่อนจริงๆ ซึ่งตรงกับที่ ดร.อาริญาบอกไว้
ว่าการนอนหลับที่ดี จะทำ�ให้ร่างกายได้พักผ่อน
อย่างสมบูรณ์แบบ และก็เป็นเช่นนัน้ จริงๆ เพราะ
เมื่อผมไปตรวจตามนัด แพทย์ยังตกใจว่าทำ�ไม
สุขภาพร่างกายของผม และปอดฟื้นตัวเร็วมาก
ใช้เวลาแค่ 1 เดือน ผลเอ็กซ์เรย์ปอดออกมาดี
มากๆ เลยครับ และปัจจุบันผมก็หายเป็นปกติ
แล้ว ซึ่งในตอนนี้ ผมใช้ทั้งเครื่องฟอกอากาศ
ในรถไวทอป และเครือ่ งฟอกอากาศในบ้านไวทอป
เลยครับ เวลาลงรถ หรืออยู่นอกตัวอาคารก็ใส่
แมสปิดปาก และจมูกตลอด เพื่อความปลอดภัย
ของสุขภาพครับ
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ผมเชื่อว่าถ้าผมดูแล
ให้ทุกคนมีการเปลี่ยนเเปลง
ไปในทางที่ดีขึ้น
มีสุขภาพที่ดีขึ้น นั่นคือ
ความสำ�เร็จของผม
และโค้ชเมย์ครับ
เมือ่ ก่อนผมเป็นคนทีไ่ ม่คอ่ ยได้ดแู ลสุขภาพ
ครับ รับประทานแป้ง และของหวาน
เยอะ ดื่มน้ำ�น้อย ชอบดื่มน้ำ�อัดลมแทน
น้�ำ เปล่า แต่ยงั ดีทช่ี อบออกกำ�ลังกายครับ
ผมทำ�แบบนีม้ าร่วม 20 ปี จากพฤติกรรม
ดังกล่าว ส่งผลให้ผมนอนไม่ค่อยหลับ
น้ำ�หนักขึ้น และหงุดหงิดง่าย จนภรรยา
ของผม โค้ชเมย์ ภญ.เกศรินทร์ ชัยศิริ
แนะนำ�ให้ผมลองรับประทานสารอาหาร
กระตุ้นการสร้างโกรท ฮอร์โมนชนิด
ชงดืม่ รสโกโก้ควบคูก่ บั การออกกำ�ลังกาย
และรับประทานหวานน้อยลง ดื่มน้ำ�ให้
มากขึ้น ผ่านไป 3 เดือน ผมเริ่มหลับ
ดีขึ้น หงุดหงิดน้อยลง น้�ำ หนักก็ลดลง
จากที่ เ ป็ น คนที่ ไ ม่ ค่ อ ยเชื่ อ อะไรง่ า ยๆ
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คุณสมัครใจ ทองธรรมชาติ
อายุ 43 ปี
ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม จ.ชลบุรี

พอใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเห็นผลดีกับตัวเอง ก็มั่นใจในผลิตภัณฑ์มากขึ้น จึงเริ่มดูแล
คนอื่นต่อไป โดยใช้วิธีเดียวกันกับที่ผมทำ� ทุกคนก็เห็นผลกันหมด ภรรยาของผม
และผมจึงตัดสินใจเปิดศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรม จ.ชลบุรี เพื่อดูแลสุขภาพให้กับ
ลูกค้าทุกท่าน จนปัจจุบันนี้ เมื่อทำ�งานมาได้สักระยะ ผมเริ่มเข้าใจในผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารของไทยธรรมมากขึน้ และเข้าใจระบบการขายมากขึน้ ด้วย ผมเชือ่ ว่า
ถ้าผมดูแลให้ทุกคนมีการเปลี่ยนเเปลงไปในทางที่ดีขึ้น มีสุขภาพที่ดีขึ้น นั่นคือ
ความสำ�เร็จของผม และโค้ชเมย์ครับ
คุณสมัครใจ ทองธรรมชาติ
ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม จ.ชลบุรี
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รู้จักกับ COVID-19
ไวรัสโคโรนา (COV)

คือ ไวรัสทีม่ เี ครือข่ายขนาดใหญ่สามารถพบได้ ทัง้ ในคน และสัตว์ โดย
ไวรัสโคโรนาเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยหลากหลายระดับ ตัง้ แต่อาการหวัด
ธรรมดาจนไปถึงโรคระบบทางเดินหายใจ ซึง่ เกีย่ วข้องกับหลายโรคร้ายแรง
อย่าง MERS และ SARS ส่วนไวรัสโคโรนาในปัจจุบนั คือ โรค COVID-19
โดย คำ�ว่า COVID-19 มีที่มาดังนี้ Co มาจากคำ�ว่า Corona, VI มาจาก
คำ�ว่า Virus ส่วน D มาจาก Disease ซึ่งแปลว่าโรค ส่วน 19 คือ
ปี 2019 สำ�หรับผู้ป่วยจะมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเป็นหลัก
ซึ่งระดับความรุนแรงคล้ายกันกับโรคทางเดินหายใจทั้งโรค MERS และ
SARS เนื่องจาก COVID-19 มีการกลายพันธุ์มาจากเชื้อไวรัส SARS
(SARS COV) จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า SARCOV2
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เมือ่ ร่างกายได้รบั เชือ้ เข้าไป ร่างกายจะ
พยายามกำ�จัด ทั้งไวรัส และเซลล์ที่ติดเชื้อ
ผ่านระบบภูมคิ มุ้ กัน (T-cell และ Monocyte)
กระตุ้นให้เกิดการอักเสบ และจะหลั่งสาร
ที่เรียกว่าไซโตคายน์ (cytokine) ซึ่งจะทำ�
หน้าที่เรียก Cytokine ตัวอื่นมาช่วยกันรุม
ทำ�ลายเชื้อ แต่หากการอักเสบเกิดมากไป
ไซโตคายน์จะไม่ท�ำ ลายเฉพาะไวรัส แต่จะ
ทำ�ลายทุกอย่างทีข่ วางหน้า ทัง้ ไวรัส เซลล์ท่ี
ติดเชือ้ เซลล์ปกติ และกระจายไปทัว่ ร่างกาย
ทำ�ให้ระบบร่างกายแปรปรวนทุกระบบ และ
เกิดการอักเสบอย่างรุนแรง ส่งผลทำ�ให้เกิด
อวัยวะล้มเหลว หลายระบบ (Multiorgan
Failure) ทั้งพังผืดในปอด ตับวาย
หัวใจวาย ไตวาย และ
เสียชีวิตในที่สุด จาก
ไซโตคายน์ที่ร่างกาย
ปล่อยออกมาเพื่อ
กำ�จัดเชื้อไวรัส
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จากงานวิจัยหลายฉบับ พบว่า ปริมาณไซโตคายน์ที่สูงขึ้นเนื่องจาก
การอักเสบ สัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรค COVID-19
วงการแพทย์เชื่อว่า ไซโตคายน์ที่น่าจะเป็นตัวสำ�คัญในโรคนี้ คือ IL-6
ถ้ายับยั้งการออกฤทธิ์ของ IL-6 ได้ ก็จะยับยั้งความรุนแรงของโรคได้
ส่วนไวรัสก็ใช้ยาต้านไวรัสร่วม ก็ควรจะสามารถลดอัตราการเกิดอวัยวะล้ม
เหลวหลายระบบ และสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้
สารอาหารทีม่ ฤี ทธิต์ า้ น ไซโตคายน์ IL-6 คือ เบต้ากลูแคน สไปรูลนิ า่
ถังเช่า สารสกัดเมล็ดองุน่ สารสกัดเปลือกองุน่ เห็ดหลินจือ ขมิน้ ชัน ขิง
สมอไทย พลูคาว มะขามป้อม น้ำ�มันเมล็ดทับทิม น้ำ�มันกระเทียม และ
ชาเขียว
สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส การป้องกันเซลล์ดีไม่ให้ติด
ไวรัสโคโรนา และการป้องกันเซลล์ที่ติดไวรัสเสียชีวิตคือ Resveratrol
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การแยกการติดเชื้อไวรัส
COVID 19 กับไข้หวัดธรรมดา

COVID-19 เกิดจาก ไวรัสโคโรนา (Corona
Virus) สายพันธุ์ ใหม่ 2019 ซึ่งทำ�ให้มีอาการ
ปอดอักเสบรุนแรงได้ โดยเป็นเชื้อไวรัสที่เพิ่ง
ถูกค้นพบใหม่ นับเป็นสายพันธุ์ที่ 7 ของไวรัส
โคโรนาที่ติดต่อในมนุษย์

การแยกระหว่างการติดไวรัส COVID-19 กับไข้หวัดธรรมดา

• ข้อมูลจากโรงพยาบาลศิขรินทร์
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สารอาหารต้านไวรัส
เรสเวอราทรอล
(Resveratrol)

สารเรสเวอราทรอลจากเปลือกองุ่น
ต้านไวรัสหลายชนิด ดังนี้

มีงานวิจัยในการ

1. MERS-CoV (Corona Virus สายพันธุ์ MERS-CoV) :

ยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัส MERS-CoV ในจานเพาะเซลล์ ยับยั้ง
การเสียชีวิตของเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัส และป้องกันเซลล์ปกติไม่ให้ติดเชื้อ
ไวรัส MERS-CoV
2. Influenza Virus ไวรัสไข้หวัดใหญ่ :

ยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสไข้หวัดใหญ่
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3. Epstein-Barr Virus (EBV) :

ยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อเอ็บสตีนบาร์ไวรัส
ซึ่งเป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคโมโนนิวคลิโอซิส
หรือทีเ่ รียกกันว่าโรคติดต่อจากการจูบ ซึง่ ทำ�ให้
เกิดอาการป่วยต่างๆ เช่น ปวดศีรษะ มีไข้
เจ็บคอ ต่อมน้ำ�เหลืองบวมโต เป็นต้น EBV
เป็นไวรัสในตระกูลเดียวกันกับเชื้อไวรัสเริม
ซึ่งพบได้ทั่วไป โดยเชื้อดังกล่าวแพร่กระจาย
ผ่านทางน้ำ�ลาย การไอหรือจาม
4. Herpess Simplex
Virus (HSV) :

ยับยั้งการแบ่งตัวของ HSV-1 และ HSV-2
ซึง่ ทำ�ให้เกิดเริม หรืองูสวัด ช่วยให้แผลพุพอง
ที่เกิดจากเริม หรืองูสวัดดีขึ้น
5. Respiratory Syncytial Virus :

ยับยัง้ การแบ่งตัวของ Respiratory Syncytial
Virus ซึง่ ทำ�ให้เกิดการติดเชือ้ ทีท่ างเดินหายใจ
และยังไม่มีการรักษาที่เฉพาะเจาะจง
6. Human Immunodeficiency
Virus (HIV) :

ยับยั้งการแบ่งตัวของ HIV Virus ที่ทำ�ให้เกิด
โรคเอดส์ (AIDS)
13

7. Varicella Zoster Virus :

ยับยัง้ การแบ่งตัวของไวรัสวาริเซลลา หรือเชือ้ อีสกุ อีใส ซึง่ เป็นเชือ้ ตัวเดียว
กับที่ทำ�ให้เกิดงูสวัด ติดต่อโดยการหายใจเอาเชื้อไวรัสที่แพร่กระจายอยู่
ในอากาศ มีระยะฟักตัว 10-20 วัน โรคนี้เมื่อเป็นแล้ว มักมีภูมิคุ้มกัน
ตลอดชีวิต และผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่เป็นซ้ำ�อีก แต่เชื้ออาจหลบซ่อนอยู่ใน
ปมประสาท และมีโอกาสเป็นงูสวัดได้ในภายหลัง
8. Enterovirus :

เอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) ครอบคลุมเชื้อไวรัสกลุ่มใหญ่ที่ทำ�ให้ติดเชื้อ
และทำ�ให้มีคนหลายสิบล้านคนเจ็บป่วยทุกๆ ปี โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อน
โดยปกติแล้วการติดเชื้อเอนเทอโรไวรัสจะทำ�ให้เป็นหวัดหรือติดเชื้อใน
ระบบทางเดินหายใจ ซึ่งอาจทำ�ให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นไข้หวัดธรรมดา
9. Duck Enteritis Virus, Human Metapneumonia
Virus, African Swine Fever Virus, Human Rhinovirus,
and Cytomegalovirus :

ยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสในกลุ่มนี้ ซึ่งทำ�ให้ติดเชื้อในปอด และระบบ
ทางเดินหายใจ
10. Hepatitis C Virus :

ยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสตับอักเสบ C

References :

1. Antiviral Activity of Resveratrol against
Human and Animal Viruses,
Yusuf Abba et al., Advances in
Virology Volume 2015
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สารอาหารต้านไวรัส
พลูคาว
(Houttuynia cordata)

สารสกัดพลูคาว มีฤทธิ์ต้านไวรัสหลายชนิด รวมถึง
ไวรัสตระกูล Corona ด้วย
1. Mouse Hepatitis Virus (MHV) หรือ
Murine Coronavirus :

ยับยัง้ ไวรัส MHV ซึง่ เป็นไวรัสตับอักเสบทีเ่ กิดในหนู และเป็นสายพันธุ์
Corona ซึ่งทำ�ให้เกิดโรคระบาด MHV ในหนู และเป็นโรคที่มีอัตรา
การเสียชีวติ ของหนูสงู ทัง้ ไวรัส SARS, MERS, และ MHV อยูใ่ นตระกูล
โคโรนาไวรัสกลุ่ม 2 ภายใต้ Genus (ตระกูล) Beracoronavirus
(เบต้าโคโรนาไวรัส) ในการทำ�การวิจยั จะมีการเลือกไวรัส MHV มาเป็น
ตัวแทนของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ SARS และ MERS
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2. Severe Acute Respiratory
Syndrome Coronavirus
(SARS) :

ยับยั้งการติดเชื้อ SARS ในจานเพาะเซลล์
ชื่อที่ใช้เป็นทางการในประเทศไทยคือ “โรค
ทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงที่ไม่ทราบ
สาเหตุ” ซึ่งเป็นไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ที่
เรียกว่า SARS CoV ระบาดในช่วงปี 25452546 ในประเทศจีน
3. Dengue Virus Type 2
(DENV) :

ยับยัง้ การติดเชือ้ ไวรัสเดงกี (dengue virus)
ซึ่ ง ทำ �ให้ เ กิ ดโรคไข้ เ ลื อ ดออกโดยมี ยุ ง ลาย
เป็นพาหะนำ�โรค
4. Herpes Simplex Virus :

ยับยั้งการติดเชื้อ HSV-1 ที่ทำ�ให้เกิดเริม
หรืองูสวัดบริเวณปาก และใบหน้า และ
HSV-2 ที่ทำ�ให้เกิดเริม และงูสวัดบริเวณ
อวัยวะสืบพันธุ์
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5. Human Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV-1) :

ยับยั้งการแบ่งตัวของ HIV Virus ที่ทำ�ให้เกิดโรคเอดส์ (AIDS) ซึ่งเชื้อ
HIV ที่ท�ำ ให้เกิดโรค AIDS ขณะนี้มี 2 ชนิดคือ HIV-1 และ HIV-2
ปัจจุบันเชื้อ HIV-1 เป็นปัญหาและมีความรุนแรงในการก่อโรคได้มากกว่า
เชื้อ HIV-2 และแพร่กระจายไปเกือบทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทย
6. Influenza Virus ไวรัสไข้หวัดใหญ่ :

ยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสไข้หวัดใหญ่
7. Enterovirus-71 :

ยับยัง้ การแบ่งตัวของ Enterovirus-71 ซึง่ เป็นอาร์เอนเอ ไวรัสสายเดีย่ ว เป็น
เชื้อตัวหนึ่งที่เป็นสาเหตุของโรคมือ เท้า ปาก (HFMD) มักพบในเด็กเล็ก
อาการโดยทั่วไปของโรคมือ เท้า ปาก คือ มีไข้ เจ็บในปาก และมีแผล
พุพอง
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สารอาหารต้านไวรัส
สารสกัดเมล็ดองุ่น

สารสกัดเมล็ดองุ่น มีกลไกการออกฤทธิ์ในการต้าน
เชื้อไวรัสหลายชนิด ดังนี้
1. Murine norovirus :

ไวรัสทีท่ �ำ ให้เกิดการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร ไวรัสชนิดนีร้ ะบาดได้งา่ ย
และรวดเร็ว แม้ร่างกายได้รับเชื้อในปริมาณเพียงเล็กน้อย ที่สำ�คัญทนต่อ
ความร้อน และน้ำ�ยาฆ่าเชื้อต่างๆ ได้ดี ดังนั้นเมื่อเกิดการปนเปื้อนของ
โนโรไวรัสในอาหาร และน้ำ�ดื่ม จึงทำ�ให้เกิดอาการท้องเสีย อาเจียน และ
สามารถติดต่อกันได้
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2 .Hepatitis A Virus (ไวรัสตับอักเสบ A) :

สามารถติดต่อกันได้ผ่านการรับประทานอาหาร และน้ำ�ดื่มที่ปนเปื้อน
เชือ้ การสัมผัสกับสิง่ สกปรกและอุจจาระทีป่ นเปือ้ นเชือ้ หรือผูท้ ต่ี ดิ เชือ้
และจากการบริโภคน้ำ�หรืออาหารที่ผิดสุขอนามัย ทำ�ให้ตับอักเสบ
อาการแสดงที่พบมีตั้งแต่อาการป่วยในระดับอ่อนไปจนถึงระดับรุนแรง
3. Enterovirus (เอนเทอโรไวรัส) :

ครอบคลุมเชือ้ ไวรัสกลุม่ ใหญ่ทท่ี �ำ ให้ตดิ เชือ้ และทำ�ให้มคี นหลายสิบล้านคน
เจ็บป่วยทุกๆ ปี โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อน โดยปกติแล้วการติดเชื้อ
เอนเทอโรไวรัสจะทำ�ให้เป็นหวัด หรือติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
ซึ่งอาจทำ�ให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นไข้หวัดธรรมดา
4. Feline calicivirus :

ทำ�ให้เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจในแมว โดยเฉพาะลูกแมว
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สารอาหารต้านไวรัส
สารสกัดขมิ้นชัน

สารสกัดขมิ้นชัน มีกลไกการออกฤทธิ์ในการต้าน
เชื้อไวรัสหลายชนิด ดังนี้
1. Human Immunodeficiency Virus (HIV) :

ขมิ้นชันยับยั้ง HIV Virus ได้ด้วยการยับยั้งการออกฤทธิ์ของเอนไซม์ที่ชื่อ
HIV Integrase และยังป้องกันการดำ�เนินโรคของโรคเอดส์ ยับยั้งการเกิด
เซลล์มะเร็งในคนไข้เอดส์ ลดอักเสบ และป้องกันการติดเชื้อ HIV ในผู้ที่
ยังไม่เป็นแต่ได้รับเชื้อด้วย
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2. Hepatitis Viruses :

ขมิ้นชันมีฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัว และ
ต้านไวรัสตับอักเสบทั้ง A, B, และ C
โดยยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัส
ตับอักเสบ
จากเซลล์หนึ่งไปยังอีก
เซลล์หนึ่ง และยังป้องกันไม่ให้เซลล์
ดีๆ ติดไวรัสตับอักเสบด้วย
3. Influenza A Virus :

ขมิน้ ชัน ป้องกันการติดเชือ้ ไวรัสไข้หวัด
ใหญ่สายพันธุ์ A ขมิน้ ชันยังลดอาการ
ปอดอักเสบจากการติดเชือ้ ไวรัส และ
ยังกระตุน้ ภูมติ า้ นทานอีกด้วย
4. Herpesviruses types:

เฮอร์ปีไวรัสมี 2 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นไวรัส
ทีท่ �ำ ให้เกิดเริม และงูสวัด คือ HSV-1
ทำ�ให้เกิดเริม หรืองูสวัดบริเวณปาก
และใบหน้า และ HSV-2 ทำ�ให้เกิดเริม
และงูสวัดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ ซึ่ง
ขมิ้นชันมีงานวิจัยทั้งในจานเพาะเซลล์
และในสัตว์ทดลองว่า มีฤทธิ์ยับยั้งทั้ง
HSV-1 และ HSV-2
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5. Epstein–Barr virus :

ขมิ้นชันยับยั้งการติดเชื้อเอ็บสตีนบาร์ไวรัส ซึ่งเป็นไวรัสที่ก่อให้
เกิดโรคโมโนนิวคลิโอซิส หรือที่เรียกกันว่าโรคติดต่อจากการจูบ
ซึ่งทำ�ให้เกิดอาการป่วยต่างๆ เช่น ปวดศีรษะ มีไข้ เจ็บคอ
ต่อมน้ำ�เหลืองบวมโต เป็นต้น EBV เป็นไวรัสในตระกูลเดียวกัน
กับเชื้อไวรัสเริม ซึ่งพบได้ทั่วไป โดยเชื้อดังกล่าวแพร่กระจาย
ผ่านทางน้ำ�ลาย การไอ หรือจาม
6. Human Papillomavirus (HPV) :

ขมิ้นชันยับยั้งการติดเชื้อ HPV ซึ่งก่อให้เกิดโรคติดเชื้อเอชพีวี
แพร่กระจายได้ง่ายผ่านการสัมผัสกับเชื้อโดยตรง หรือการมี
เพศสัมพันธ์ ปัจจุบันพบว่ามีเชื้อชนิดนี้มากกว่า 100 สายพันธุ์
ซึ่งส่วนใหญ่มักทำ�ให้เกิดหูดตามส่วนต่างๆ
ของร่างกาย
นอกจากนี้ เชื้อ HPV บางสายพันธุ์อาจเป็นสาเหตุของการเกิด
มะเร็งชนิดต่างๆ เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งปากช่องคลอด มะเร็งอวัยวะเพศชาย มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งช่องปาก และลำ�คอ เป็นต้น
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7. Respiratory Syncytial
Virus (RSV) :

ขมิ้นชันยับยั้งการติดเชื้อ RSV ที่ทำ�ให้มี
การติดเชื้อทางเดินหายใจทั้งส่วนบน และ
ส่วนล่าง และเป็นสาเหตุการเสียชีวติ ของคน
ประมาณ 118,200 คนทั่วโลกในปี 2017
8. Noroviruses :

ขมิน้ ชันยับยัง้ การติดเชือ้ โนโรไวรัส ซึง่ ทำ�ให้
เกิดการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร
ไวรัสชนิดนี้ระบาดได้ง่าย และรวดเร็ว แม้
ร่างกายได้รับเชื้อในปริมาณเพียงเล็กน้อย
ที่ส�ำ คัญทนต่อความร้อน และน้ำ�ยาฆ่าเชื้อ
ต่างๆ ได้ดี ดังนั้นเมื่อเกิดการปนเปื้อนของ
โนโรไวรัสในอาหาร และน้ำ�ดื่ม จึงทำ�ให้
เกิดอาการท้องเสียอาเจียน และสามารถ
ติดต่อกันได้
9. Arboviruses :

ขมิ้นชันยับยั้งการติดเชื้ออาร์โบไวรัสที่มียุง
หลายชนิดเป็นพาหะนำ�โรคสมองอักเสบ
และไข้เหลือง
References :
Anti-infective Properties of the Golden Spice
Curcumin, Dimas Praditya et al., Frontier in
Microbiology, May 2019
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สารอาหารต้านไวรัส
สารสกัดจากขิง

สารสกัดจากขิง มีกลไกการออกฤทธิ์ในการต้านเชื้อไวรัส
หลายชนิด ดังนี้
1. Human Respiratory Syncytial Virus (HRSV) :

ขิงยับยั้งการติดเชื้อ RSV ที่ทำ�ให้มีการติดเชื้อทางเดินหายใจ ทั้งส่วนบน
และส่วนล่าง และเป็นสาเหตุการเสียชีวติ ของคนประมาณ 118,200 คนทัว่ โลก
ในปี 2017 ขิงสามารถลดคราบเกาะตามเซลล์เยื่อบุผิวในทางเดินหายใจ
ซึ่งเป็นผลมาจากการติดเชื้อ HRSV และยังกระตุ้นเซลล์ในทางเดินหายใจ
ให้ผลิตเบต้า อินเตอร์เฟียรอน (Beta Interferon) ซึ่งอินเตอร์ฟีรอน
มีความสามารถในการต้านไวรัสอย่างรุนแรง และยังสามารถยับยัง้ การแบ่งตัว
ของเซลล์ปกติ และเซลล์มะเร็ง ซึง่ บริษทั ยาในญีป่ นุ่ ได้ผลิตเป็นยาเพือ่ รักษา
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มะเร็งออกมาแล้ว ซึง่ อินเตอร์ฟรี อนจะ
ยับยั้งการเพิ่มจำ�นวนของไวรัสในเซลล์
โดยยับยั้งการสังเคราะห์กรดนิวคลิอิก
ของไวรัส ทำ�ให้กรดนิวคลิอกิ ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
เสียหาย และยับยัง้ การสังเคราะห์ โปรตีน
ของไวรัส กลไกทัง้ 3 อย่างนีอ้ าจเกิดขึน้ ได้
ในทันทีทนั ใด ความสามารถในการต่อต้าน
ไวรัสอย่างรุนแรงนี้ ทำ�ให้อนิ เตอร์ฟรี อน
เป็นเป้าหมายสำ�คัญทีจ่ ะถูกเลือกนำ�มาใช้
ในการป้องกันการติดเชือ้ ไวรัสในอนาคต
ขิงยังลดการผลิตเมือกในทางเดินหายใจ
และช่วยให้ทางเดินหายใจสะอาด โดย
กำ�จัดสารคัดหลัง่ และป้องกันการอักเสบ
ของปอดเนื่องมาจากเชื้อ HRSV และ
ขิงสดมีประสิทธิภาพดีกว่าขิงแห้ง
2. Norwalk Virus :

ขิงมีฤทธิ์ต้านไวรัสนอร์วอกค์ ซึ่งเป็น
สาเหตุของการระบาดของการติดเชื้อ
ท้องเสียที่ไม่ใช่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่
พบบ่อยทีส่ ดุ ในโลก ติดจากการรับประทาน
อาหารน้�ำ ดืม่ ทีม่ เี ชือ้ นีป้ นเปือ้ น หรือผ่าน
การสัมผัสกับพืน้ ผิวทีม่ กี ารปนเปือ้ น เช่น
จาน ชาม ช้อน
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3. Influenza A Virus (H1N1) :

ขิงมีฤทธิ์ต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A
หรือทีเ่ รียกว่า H1N1 หรือ Swine Flu Virus
ซึ่งเกิดการระบาด และมีผู้คนเสียชีวิตเป็น
จำ�นวนมากในปี 2009 โดยขิงป้องกันเซลล์ดี
ติดเชือ้ ไวรัส H1N1 ในจานเพาะเซลล์ และ
ยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัส H1N1
4. Herpess Simplex
Virus (HSV) :

ขิงยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส HSV ทั้ง
HSV-1 และ HSV-2 ในจานเพาะเซลล์
โดยที่ HSV-1 ทำ�ให้เกิดเริม หรืองูสวัด
บริเวณปาก และใบหน้า และ HSV-2 ทำ�ให้
เกิดเริม และงูสวัดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์
5. Retrovirus :

ขิงมีฤทธิ์ต้านรีโทรไวรัส
ท้องร่วง และอาเจียน
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ซึ่งทำ�ให้เกิด

สารอาหารต้านไวรัส
สารสกัดจากผล
มะขามป้อม

สารสกัดจากผลมะขามป้อม มีกลไกการออกฤทธิ์ในการ
ต้านเชื้อไวรัสหลายชนิด ดังนี้
1. Herpes Simplex Virus :

ให้ผลยับยั้ง เฮอร์ปีไวรัสทั้ง 2 สายพันธุ์ คือ HSV-1 ซึ่งทำ�ให้เกิดเริม
และงูสวัด และ HSV-2 ซึ่งทำ�ให้เกิดเริม และงูสวัดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์
เป็นงานวิจัยในจานเพาะเซลล์
2. Influenza A Virus :

สารออกฤทธิ์ในมะขามป้อมชื่อ Pentagalloylglucose ยับยั้งการแบ่งตัว
ของไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และป้องกันร่างกายจากการติดเชือ้ ไข้หวัด
ใหญ่สายพันธุ์ A รวมทั้งยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัสไปทั่วร่างกาย
27

3. Human Immunodeficiency Virus (HIV) :

สารสกัดมะขามป้อม ยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส HIV โดยการยับยั้งเอนไซม์
ทีไ่ วรัสใช้ในการแบ่งตัว (Reverse Transcriptase Enzyme) สาร Phenolic
Compound ในมะขามป้อมมีประสิทธิภาพในการยับยัง้ การแพร่กระจายของ
ไวรัสไปยังเซลล์อื่นๆ รวมทั้งยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสในเซลล์ที่ติดไวรัส
แล้ว ซึ่งทำ�ให้มะขามป้อมเป็นที่สนใจของนักวิจัยในเรื่องการนำ�มาใช้เป็นยา
รักษา HIV ในผู้ที่ติดไวรัสแล้ว

4. Human Papillomavirus (HPV) :
สารสกัดมะขามป้อมยับยั้งการติดเชื้อ HPV ซึ่งก่อให้เกิดโรคติดเชื้อเอชพีวี
แพร่กระจายได้ง่ายผ่านการสัมผัสกับเชื้อโดยตรง หรือการมีเพศสัมพันธ์

ในบรรดาผลไม้ทั้งหมด มะขามป้อม เป็นผลไม้ที่มีปริมาณวิตามินซี
สูงสุด โดยมีปริมาณวิตามินซีถึง 40% ฤทธิ์ในทางเภสัชวิทยาใน
ด้านการต้านไวรัสของมะขามป้อม ที่ ได้รับการวิจัย และตีพิมพ์ ใน
วารสารการแพทย์โลกแล้ว มีฤทธิ์ต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ ต้านไวรัส
HIV ต้านไวรัสที่ทำ�ให้เกิดเริม และงูสวัด ต้านไวรัส HPV แก้ ไอ และ
ต้านการอักเสบ
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สารอาหารต้านไวรัส
สารสกัดจากสปอร์
เห็ดหลินจือแดง

สารสกัดจากเห็ดหลินจือ มีกลไกการออกฤทธิ์ในการ
ต้านเชื้อไวรัสหลายชนิด ดังนี้
1. Dengue Virus :

สาร Triterpenoid จากเห็ดหลินจือ มีฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของ Dengue
Virus ซึง่ ทำ�ให้เกิดไข้เลือดออก โดยการไปยับยัง้ เอนไซม์ DENV NS2B-NS3
protease ป้องกันการติดไข้เลือดออกจากยุงที่เป็นพาหะ หรือถ้าติดแล้วก็
จะป้องกันไม่ให้อาการแย่ลง
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2. Herpes simple virus (HSV) :

ยับยั้ง และทำ�ลาย HSV-1 และ HSV-2 ซึ่ง HSV-1 ทำ�ให้
เกิดเริม หรืองูสวัดบริเวณปาก และใบหน้า และ HSV-2
ทำ�ให้เกิดเริม และงูสวัดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์
3. Hepatitis B virus :

ยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสตับอักเสบ B ในจานเพาะเซลล์
และป้องกันความเสียหายในตับของหนูทดลองที่ติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบ B
4. Human Immunodeficiency Virus-1 :

สาร Triterpenoid จากเห็ดหลินจือ มีฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัว
ของเชื้อ HIV-1 ชะลอการดำ�เนินโรคของคนไข้ที่ติดเชื้อ HIV
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5. Epstein-Barr virus :

ทำ�ลาย Epstein-Barr Virus โดย
การยับยัง้ เอนไซม์ Telomerase ทำ�ให้
ยี น ส์ ข องไวรั ส หดตั ว ลงทุ ก ครั้ ง ที่
ไวรัสแบ่งตัว ทำ�ให้ไวรัสตายในที่สุด
Epstein-Barr Virus เป็นไวรัสทีท่ �ำ ให้
เกิดอาการป่วยต่างๆ เช่น ปวดศีรษะ
มีไข้ เจ็บคอ ต่อมน้ำ�เหลืองบวมโต
เป็นต้น EBV เป็นไวรัสในตระกูล
เดียวกันกับเชื้อไวรัสเริม ซึ่งพบได้
ทั่วไป โดยเชื้อดังกล่าวแพร่กระจาย
ผ่านทางน้ำ�ลาย การไอ หรือจาม
และเป็ น สาเหตุ สำ � คั ญ ของภาวะ
ภูมิแพ้ตัวเอง
6. Enterovirus 71 :

ยับยั้งการแบ่งตัวของ Enterovirus
71 ซึ่งทำ�ให้เกิดโรคมือ เท้า ปาก
เปื่อยในเด็ก ทำ�ให้อาการทุเลาลง
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สารอาหารต้านไวรัส
สารสกัดจากถังเช่า

สารสกัดจากถังเช่า มีกลไกการออกฤทธิ์ในการต้านเชื้อ
ไวรัสหลายชนิด ดังนี้
1. Influenza Virus H1N1 :

ถังเช่ายับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด H1N1 และเพิ่ม
ปริมาณ NK Cells (Natural Killer Cells) ซึ่งเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง
ที่มีอยู่ในร่างกาย พบได้เพียง15%ของจำ�นวนเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์
(Lymphocyte) ทั้งหมด แต่มีหน้าที่ส�ำ คัญในการทำ�ลายเซลล์ที่ติดเชื้อ
ไวรัส และเซลล์มะเร็ง โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการกระตุ้นและการเรียนรู้
ต่อเซลล์ทผ่ี ดิ ปกตินน้ั (Antigen Stimulation) ดังนัน้ เม็ดเลือดขาว NK Cell
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จึงมีบทบาทสำ�คัญ ซึง่ เปรียบเสมือนด่านแรกของระบบภูมคิ มุ้ กัน (Innate
Immune System) ในการค้นหา และทำ�ลายเซลล์มะเร็งในระยะเริม่ ต้น
และควบคุมการติดเชื้อไวรัสต่างๆ
2. Respiratory Syncytial Virus (RSV) :

ถังเช่ายับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส RSV ที่ทำ�ให้มีการติดเชื้อทางเดิน
หายใจ ทั้งส่วนบน และส่วนล่าง และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคน
ประมาณ 118,200 คนทั่วโลกในปี 2017
3. Human Immunodeficiency Virus-1 (HIV-1) :

ถังเช่ายับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส HIV-1 ในจานเพาะเซลล์
4. Epstein–Barr virus :

ถังเช่ายับยัง้ การติดเชือ้ เอ็บสตีนบาร์ไวรัส ซึง่ เป็นไวรัสทีก่ อ่ ให้เกิดโรคติดต่อ
จากการจูบ ซึง่ ทำ�ให้เกิดอาการป่วยต่างๆ เช่น ปวดศีรษะ มีไข้ เจ็บคอ
ต่อมน้ำ�เหลืองบวมโต เป็นต้น EBV เป็นไวรัสในตระกูลเดียวกันกับ
เชื้อไวรัสเริม ซึ่งพบได้ทั่วไป โดยเชื้อดังกล่าวแพร่กระจายผ่านทาง
น้ำ�ลาย การไอ หรือจาม

33

สารอาหารต้านไวรัส
สารสกัดจาก
สาหร่ายสไปรูลิน่า

สารสกัดจากสาหร่ายสไปรูลิน่า มีกลไกการออกฤทธิ์ใน
การต้านเชื้อไวรัสหลายชนิด ดังนี้
1. Human Immunodeficiency Virus-1 ( HIV-1) :

ป้องกันการเจาะของไวรัส HIV-1 เข้าผนังเซลล์ จึงมีความสามารถในการ
ยับยั้งการติดเชื้อ และยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส HIV-1
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2. Herpes Simplex
Virus Type 1 & Type 2
(HSV Type 1 & 2) :

ยับยั้งการติดเชื้อ และยับยั้งการแบ่งตัวของ
เชือ้ HSV-1 ซึง่ ทำ�ให้เกิดเริม หรืองูสวัดบริเวณ
ปาก และใบหน้า และ HSV-2 ซึ่งทำ�ให้เกิด
เริม และงูสวัดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์
3. Human
Cytomegalovirus :

ยับยั้งการแบ่งตัวของ Cytomegalovirus
ซึ่งทำ�ให้เกิดเป็นไข้ ต่อมน้ำ�เหลืองโต และมี
อาการตับอักเสบร่วมด้วย
4. Measles Virus :

ยับยั้งการแบ่งตัวของ Measles Virus ซึ่ง
ทำ�ให้เกิดโรคหัด ทำ�ให้ลดอาการ และ
ความรุนแรงของโรคลง
5. Mumps virus :

ยับยั้งการแบ่งตัวของ Mumps Virus ซึ่ง
ทำ�ให้เกิดโรคคางทูม ทำ�ให้ลดอาการ และ
ความรุนแรงของโรคลง
6. Influenza A virus :

ยับยั้งการแบ่งตัวของไข้หวัดใหญ่ชนิด A
(H1N1) ทำ�ให้ลดอาการ และความรุนแรง
ของโรคลง
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สารอาหารต้านไวรัส
สารสกัดสมอไทย

สารสกัดสมอไทย มีกลไกการออกฤทธิ์ในการต้าน
เชื้อไวรัสหลายชนิด ดังนี้
1. Herpesviruses type 2 (HSV 2) :

สารสกัดสมอไทยมีสารออกฤทธิ์ Chebulagic Acid และ Chebulinic
Acid ซึ่งออกฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัส HSV-2 ที่ทำ�ให้เกิดเริม และงูสวัดบริเวณ
อวัยวะสืบพันธุ์ โดยการป้องกันไวรัสไม่ให้เกาะติดเปลือกเซลล์ และเจาะ
เข้าเซลล์ ทำ�ให้สมอไทยเป็นอีกทางเลือกหนึง่ ซึง่ ใช้ปอ้ งกันไวรัส HSV-2
จากการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ได้ อย่างไรก็ตามขณะมีอาการติดเชื้อ
แล้ว สารสกัดสมอไทยจะไม่ได้ให้ผลดีเท่ายาต้านไวรัสในแผนปัจจุบันที่
วงการแพทย์ใช้อยู่ คือ Acyclovir เมื่อติดเชื้อแล้ว จึงควรใช้ร่วมกัน
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2. Swine Influenza A Virus :

สารสกัดสมอไทยป้องกันการติดเชือ้ Swine Influenza A Virus ซึง่ ดัง้ เดิม
เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่พบในสุกร มีสาเหตุจากการติดเชื้อ
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ โดยปกติ ไวรัสดังกล่าวจะไม่สามารถติดเชือ้ ข้ามมา
สู่มนุษย์ อย่างไรก็ตามหากมีการสัมผัสสุกรที่เป็นโรค จะทำ�ให้มีการติดเชื้อ
และเกิดการแพร่เชื้อในมนุษย์ได้

สารสกัดสมอไทยในทางอายุรเวทแผนไทย

สมอไทยในตำ�ราการแพทย์แผนไทย ใช้รับประทานเพื่อปรับสมดุลร่างกาย
ขับเสมหะ ช่วยระบาย ขับปัสสาวะ ทำ�ให้การทำ�งานของหัวใจดีขน้ึ ต้านไวรัส
และแบคทีเรียหลายชนิด ต้านเชื้อรา ลดน้ำ�ตาลในเลือด ตำ�รับแผนโบราณ
ใช้รักษาไข้ อาการไอ ทางเดินอาหารอักเสบทั้งกระเพาะ และลำ�ไส้ โรค
ผิวหนัง โรคท้องร่วง ล้างสารพิษ ต้านพิษ ต้านการติดเชื้อยีสต์ ต้านการ
ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ และรักษาแผลติดเชื้อ
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สารอาหารต้านไวรัส
ชาเขียว

เรือ่ งราวของโรคติดเชือ้ ไวรัสทีร่ ะบาดไปทัว่ โลกในแต่ละครัง้ ได้คกุ คาม
ชีวติ มนุษย์มาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีแล้ว เชือ้ ไวรัสเป็นตัวการสำ�คัญใน
การทำ�ให้เกิดโรคต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นการติดเชือ้ แบบเฉียบพลัน หรือการติดเชือ้
แบบเรือ้ รัง ในชาเขียว (Camellia sinensis) มีสารสำ�คัญตระกูล Catechin
(Green Tea Catechins หรือ GTCs) เป็นสารตระกูล Polyphenolic
จากใบชาเขียว ในระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ได้มีงานวิจัยการดื่มชา
เขียว กับการรักษาดูแลสุขภาพมากมาย สาร EGCG (Epigallocatechin3-gallate) ในชาเขียวมีฤทธิใ์ นการต้านไวรัสหลายชนิดอย่างมีประสิทธิภาพ
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1. Hepatitis Viruses :

ต้านการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสตับอักเสบทั้ง A,B,C,D, และ E ยับยั้งการ
แพร่กระจายของไวรัส HCV จากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่ง และยับยั้ง
การแบ่งตัวของไวรัส HCV ได้ สารเคมีจากชาเขียวยังช่วยลดอาการ
อักเสบของตับจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ C ได้
2. Herpes Simplex Virus (HSV) :

ป้องกันการติดเชือ้ HSV ทีท่ �ำ ให้เกิดเริม และงูสวัดทัง้ HSV-1 และ HSV-2
โดยป้องกันการเจาะเข้าเซลล์ของไวรัส และยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส
3. Epstein Barr Virus (EBV) :

ป้องกันการติด EBV และยับยังการแบ่งตัวของเชื้อ EBV หรือไวรัส
เอ็บสตินบาร์ เป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคติดต่อจากการจูบ ซึ่งทำ�ให้เกิดอาการ
ป่วยต่างๆ เช่น ปวดศีรษะ มีไข้ เจ็บคอ ต่อมน้ำ�เหลืองบวมโต เป็นต้น
EBV เป็นไวรัสในตระกูลเดียวกันกับเชื้อไวรัสเริม ซึ่งพบได้ทั่วไป โดยเชื้อ
ดังกล่าวแพร่กระจายผ่านทางน้�ำ ลาย การไอ หรือจาม อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วย
ที่ติดเชื้อ EBV ส่วนมากมักไม่มีอาการใดๆ แสดงออกมา ไวรัส EBV เป็น
หนึง่ ในสาเหตุส�ำ คัญทีท่ �ำ ให้เกิดภาวะภูมแิ พ้ตวั เอง (Autoimmune Disease)
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4. Adenovirus :

ยับยัง้ การแบ่งตัวของเชือ้ Adenovirus และ
ป้องกันเซลล์ติดเชื้อ Adenovirus ซึ่งเป็น
เชือ้ ไวรัสทีท่ �ำ ให้เกิดโรคหลายแบบ คือโรคคอ
อักเสบ โรคตาแดง โรคปอดบวม และอาการ
ท้องเสีย ในผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจะทำ�ให้
เกิดอาการรุนแรงขึ้น เช่น โรคปอดบวม
อย่างรุนแรง
ภาวะปัสสาวะเป็นเลือด
ถึงแก่ชีวิตได้ ในเด็กที่นอน 10% ของเด็ก
ที่เป็นปอดบวม และ 15% ของเด็กที่เป็น
ลำ�ไส้อกั เสบ จนต้องนอนโรงพยาบาล เกิดจาก
การติดเชื้อ adenovirus
5. Human Immunodeficiency
Virus (HIV) :

สาร EGCG ยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อ HIV
และยังป้องกันการติดเชื้อ HIV ภายหลัง
การได้รับเชื้อ HIV เข้าสู่ร่างกายด้วย โดย
ป้องกันการเกาะติดของไวรัสที่ผนังเซลล์
EGCG ยังป้องกันระบบประสาทของผู้ป่วย
AIDS ถูกทำ�ลายจากเชือ้ HIV อีกด้วย รวมทัง้
ป้องกันภาวะความจำ�เสื่อมจากการที่สมอง
ถูกทำ�ลายจากเชื้อ HIV EGCG ในชาเขียว
ยั ง กระตุ้ น การสร้ า งระบบประสาทใหม่
(BNDF) ในผู้ป่วย AIDS อีกด้วย EGCG
สามารถลดปริมาณเชือ้ HIV ในน้�ำ อสุจลิ งถึง
85% และเป็นทางเลือกใหม่ในการป้องกัน
การแพร่กระจายของเชื้อ HIV
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6. Influenza A & B Virus :

สาร EGCG, EGC, และ ECG ในชาเขียวป้องกันการติดเชื้อ และการ
แพร่กระจายของไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และ B รวมทั้งยับยั้งการ
แบ่งตัวของเชื้อไวรัส และมีงานวิจัยในผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป ว่าการดื่ม
ชาเขียวเป็นประจำ� จะลดการติดเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A&B ลงได้
ไข้หวัดใหญ่ หรือ Influenza เป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจอย่าง
เฉียบพลัน เชื้อต้นเหตุเป็นไวรัสที่เรียกว่า Influenza Virus หรือไวรัส
ไข้หวัดใหญ่ ซึง่ มีอยู่ 2 ชนิดคือ influenza A และ B ซึง่ ทำ�ให้เกิดการติดเชือ้
ในเยือ่ บุทางเดินหายใจส่วนบน คือ จมูก และคอ และอาจลงไปถึงส่วนล่าง
อันได้แก่ หลอดลม และปอดด้วย
7. Arboviruses :

EGCG ป้องกันการติดเชือ้ Aboviruses โดยป้องกันไวรัสเจาะเข้าผนังเซลล์
เชือ้ อาร์โบไวรัสมียงุ หลายชนิดเป็นพาหะนำ�โรคสมองอักเสบ และไข้เหลือง
8. Human T-cell Lymphotropic Virus-1 :

สาร EGCG ในชาเขียว ยับยั้งการแบ่งตัวของ Human T-cell
Lymphotropic Virus-1 ซึ่งทำ�ให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว
9. Rotaviruse :

EGCG ยับยั้งการติดเชื้อ Rotaviruses ซึ่งเป็นเชื้อที่แม้เข้าไปในระบบ
ทางเดินอาหารแม้เพียงเล็กน้อยก็ทำ�ให้เกิดอาการอุจจาระร่วงรุนแรงได้
ซึง่ พบมากในเด็กเล็ก และมีอาการรุนแรงกว่าเด็กโต และสามารถเกิดขึน้ ได้
กับคนทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้ ไวรัสโรต้ายังทนต่อสิ่งแวดล้อมได้นาน
หลายชั่วโมง จึงทำ�ให้เกิดการระบาดอย่างรวดเร็ว
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10. Enterovirus-71 :

EGCG และ GCG (Gallocathechin Gallate) ยังยั้งการติดเชื้อ
Enterovirus-71 ซึ่งเป็นอาร์เอนเอไวรัสสายเดี่ยว เป็นเชื้อตัวหนึ่งที่เป็น
สาเหตุของโรคมือ เท้า ปาก (HFMD) มักพบในเด็กเล็ก อาการโดยทั่วไป
ของโรคมือ เท้า ปาก คือ มีไข้ เจ็บในปาก และมีแผลพุพอง
11. Ebola virus (EBOV ) :

EGCG ยับยั้งการติดเชื้อ EBOV และ ยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส EBOV
ซึ่งเป็นไวรัสที่ทำ�ให้เกิดโรคไข้เลือดออกอีโบลา (Ebola Haemorrhagic
Fever) เป็นโรคร้ายแรง ที่บ่อยครั้งทำ�ให้เสียชีวิต การระบาดของ EVD
มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 90% แพร่กระจายจากคนสู่คน โดยการติดเชื้อ
เกิดจากการสัมผัสโดยตรง ผ่านผิวหนังที่ถลอก หรือผ่านเยื่อบุ เลือด
สารคัดหลัง่ อวัยวะ หรือของเหลวอืน่ ๆ จากร่างกายของผูต้ ดิ เชือ้ และผ่าน
การสัมผัสทางอ้อมจากสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนของเหลวเหล่านั้น
References :
“A Review of the Antiviral Role of Green Tea Catechins”, Jun Xu et
al., Molecules, August 2017
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สารอาหารต้านไวรัส
สารสกัดเมล็ดทับทิม

สารสกัดเมล็ดทับทิม มีกลไกการออกฤทธิ์ในการต้านเชื้อ
ไวรัสหลายชนิด จากสาระสำ�คัญในเมล็ด ได้แก่ Ellagic
Acid Caffeic Acid และ Luteolin ชนิดของไวรัสที่มี
งานวิจัยมีดังนี้
1. Influenza A Virus :

ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A โดยที่ Punicalagin ไปยับยั้งการแบ่งตัวของ
ไวรัส และยังให้ผลดีในการรับประทานร่วมกับยาต้านไวรัส Oseltamivir
ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสชนิดหนึ่ง มีหน้าที่ยับยั้งการทำ�งานของเชื้อไวรัสไข้หวัด
ใหญ่สายพันธุ์ A เช่น สายพันธุ์ใหม่ H1N1 หรือไข้หวัดใหญ่ 2009
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2. Human Immuonodeficiency
Virus (HIV) :

จับกับ CD4 ป้องกันไวรัสเข้าเซลล์เม็ดเลือดขาว
CD4 และยังป้องกัน HIV Virus เข้าเซลล์อน่ื ๆ
ของร่างกาย
3. Herpes Simplex Virus
(HSV) :

ยับยั้งการติดเชื้อ HSV ที่ทำ�ให้เกิดเริม และ
งูสวัด ทั้ง HSV-1 ที่ทำ�ให้เกิดเริม หรืองูสวัด
บริเวณปาก และใบหน้า และ HSV-2 ที่
ทำ�ให้เกิดเริม และงูสวัดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์
4. Adenoviruses :

ยับยั้งการแบ่งตัวของ Adenoviruses ซึ่ง
เป็นเชื้อไวรัสที่ทำ�ให้เกิดโรคหลายแบบ คือ
โรคคออักเสบ โรคตาแดง โรคปอดบวม และ
อาการท้องเสีย ในผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจะ
ทำ�ให้เกิดอาการรุนแรงขึ้น เช่น โรคปอดบวม
อย่างรุนแรง ภาวะปัสสาวะเป็นเลือด ถึงแก่
ชีวิตได้ ในเด็กที่นอน 10% ของเด็กที่เป็น
ปอดบวม และ 15% ของเด็กที่เป็นลำ�ไส้
อักเสบ จนต้องนอนโรงพยาบาล เกิดจากการ
ติดเชื้อ Adenovirus
5.Hepatitis C Virus :

ยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสตับอักเสบ C ใน
จานเพาะเซลล์
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สารอาหารต้านไวรัส
กระเทียม

กระเทียม มีกลไกการออกฤทธิ์ในการต้านเชื้อไวรัส
หลายชนิด ดังนี้
1. Influenza Virus :

กระเทียมมีฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสไข้หวัดใหญ่
ทำ�ให้ลด
ความรุนแรงของอาการ และการดำ�เนินของโรคขณะที่เป็นได้
2. Infectious Bronchitis Virus (IBV) :

กระเทียมมีฤทธิย์ บั ยัง้ ไวรัส IBV ซึง่ เป็นหนึง่ ในสายพันธุข์ อง Corona
Virus ทีท่ �ำ ให้เกิดหลอดลมอักเสบ เป็นการวิจยั ทดสอบเพาะเชือ้ ใน
ไข่ที่ได้รับการผสมพันธุ์ให้มีลูกไก่
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สารอาหารกระตุ้น
ภูมิต้านทาน
เบต้ากลูแคน

การรับประทานสารอาหารกระตุ้นภูมิต้านทาน
มีความจำ�เป็น
อย่างมาก กับการต้านเชื้อโรคต่างๆ ที่อาจเข้าสู่ร่างกาย และยังเป็น
การป้องกันไม่ให้ร่างกายเกิดเซลล์มะเร็งอีกด้วย การป้องกัน และการ
ร่วมบำ�บัดมะเร็งด้วยการสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกาย มีความสำ�คัญ
อย่างยิ่ง และเป็นแนวคิดในการรักษามะเร็ง ในแบบแพทย์ทางร่วม
(Integrated Medicine) ยิ่งในช่วงโรคระบาด การที่กระตุ้นให้ร่างกาย
มีภูมิต้านทานสูงตลอดเวลา เป็นความจำ�เป็นอย่างยิ่งยวด
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เบต้ากลูแคน

สุดยอดสารอาหารกระตุน้ ภูมติ า้ นทาน

เบต้ากลูแคน สกัดได้จากยีสต์ มีคุณสมบัติ
มหั ศ จรรย์ ที่ ส ามารถกระตุ้ น ระบบภู มิ ต้ า นทานของ
ร่างกาย ใช้รับประทานเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อจาก
เชื้อโรคต่างๆ ทั้งยังมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่สำ�คัญ คือ
ลดระดับโคเลสเตอรอล เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
สำ�หรับประโยชน์ที่เหนือกว่าสารอื่นๆ คือ สรรพคุณ
ในการป้องกัน และร่วมบำ�บัดโรคมะเร็ง โดยการกระตุน้
การทำ�งานของเม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่ (Macrophage)
ให้ไปทำ�ลายเซลล์มะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ประโยชน์ทางการแพทย์ของเบต้ากลูแคน คือ
เพิม่ ภูมติ า้ นทานให้กบั ร่างกายของคน หรือสัตว์ ช่วยใน
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) โรคมะเร็ง โรคติดเชื้อ
ทุกชนิด เช่น ไวรัสไข้หวัดใหญ่ แผลอักเสบเรื้อรัง
แผลผ่าตัดติดเชื้อ โรคจากเชื้อรา ฯลฯ โคเลสเตอรอล
ในเลือดสูง เบาหวาน และโรคแห่งความเสื่อมต่างๆ
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง และควรใช้
ร่วมกับยาปฏิชีวนะ เนื่องจากจะทำ�ให้ใช้ยาปฏิชีวนะ
น้อยลง และการรักษาได้ผล ควรใช้ในคนไข้หลัง
ผ่าตัดเพื่อป้องกันแผลติดเชื้อ และใช้ในการป้องกัน
และร่วมรักษาโรคมะเร็ง

ขนาดรับประทานของเบต้ากลูแคน

ขนาดทีใ่ ช้ปอ้ งกันโรค หรือบำ�รุงร่างกาย 200 มก./วัน
ขนาดที่ใช้รักษาโรค 400 – 800 มก./วัน
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Spirulina
สาหร่ลายสไปรู
สาหร่ายสไปรู
ิน่า ลิน่า

สไปรูลิน่า

สาหร่ายสไปรูลิน่า (Spirulina) จัดเป็นพืชเซลล์เดียวที่มีสารอาหาร
ต่างๆ ครบสมบูรณ์ องค์ประกอบของสาหร่ายสไปรูลนิ า่ มีโปรตีนสูงถึง 70%
และเป็นโปรตีนทีส่ ามารถย่อยได้ถงึ 90% นอกจากนี้ ยังมีวติ ามินต่างๆ เช่น
เบต้าคาโรทีน วิตามินบี 12 วิตามินอี วิตามินบีรวม ไขมันตัวดี เช่น แกมม่า
ไลโนเลนิค แอซิด มีคุณสมบัติช่วยลดไขมันโคเลสเตอรอล มีแร่ธาตุที่มี
คุณประโยชน์ เช่น เหล็ก แคลเซียม แมกนีเซียม สังกะสี เจอมาเนียมอินทรีย์
และที่สำ�คัญมีคลอโรฟิลล์ ซึ่งเป็นเลือดสีเขียวในพืช มีองค์ประกอบ
คล้ายคลึงกับเม็ดเลือดแดงของมนุษย์ คลอโรฟิลล์มบี ทบาทสำ�คัญในการสร้าง
ภูมิต้านทานให้กับมนุษย์ และมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรีย ไวรัสและต้านการอักเสบ
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สาหร่ายสไปรูลนิ า่ ช่วยสร้างภูมติ า้ นทานให้กบั ร่างกาย โดยการกระตุน้
ให้ไขกระดูก ผลิตเม็ดโลหิตทั้งแดง และขาว และกระตุ้นอวัยวะทุกอย่าง
ที่เกี่ยวกับภูมิต้านทาน เช่น เม็ดโลหิตขาวขนาดใหญ่ (Macrophage)
ทีเซลล์ (T-Cell) เซลล์เพชฌฆาต (Natural Killer Cell) และต่อมไทมัส
(Thymus Gland) ให้ทำ�งานอย่างเข้มแข็ง สารที่มีบทบาทสำ�คัญใน
เรื่องนี้ คือ เจอมาเนียมอินทรีย์ สามารถหยุดการแบ่งตัวของไวรัส เช่น
ไวรัสเอดส์ (AIDS) ไวรัสเริม (Herpes) ไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
ไวรัสคางทูม (Mumps)

สารเจอมาเนียมอินทรีย์ มีฤทธ์ต้านไวรัสที่แรงมาก และ
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสาร 1 ใน 6 ชนิดที่ใช้ศึกษาใน
ทางการแพทย์ เพื่อรักษาโรคเอดส์
Reference :

1. เบต้ากลูแคน ดีที่สุดในโลกที่มนุษย์เคยค้นพบ
โดย ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ วรคามิน
2. Activation of Immune Defense Against
Infectious Disease: Hunter K, Gault R,
Jordan F, “Mode of Action of B-Glucan
Immunopotentiators-Research Summary
Release,” Department of Microbiology,
University of Nevada School of Medicine,
Jan 2001.
3. Hernandez-Corona A, Nieves I, Meckes
M, et al. Antiviral activity of Spirulina
maxima against herpes simplex virus type
2. Antiviral Res. 2002;56(3):279-285.
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สารอาหารกระตุ้น
ภูมิต้านทาน

แร่ธาตุสังกะสี แร่ธาตุสำ�คัญ
กระตุ้นภูมิต้านทาน

แร่ธาตุสังกะสีกับระบบภูมิต้านทาน

แร่ธาตุสังกะสีมีความสำ�คัญกับระบบภูมิต้านทานในหลากหลาย
แง่มุม โดยมีบทบาทในการควบคุมระบบที่เรียกว่า Innate Immunity
(ภูมคิ มุ้ กันโดยกำ�เนิด) หรือภูมคิ มุ้ กันชนิดไม่จ�ำ เพาะ เป็นด่านแรกในการต่อสู้
และป้องกันเชือ้ โรคทีเ่ ข้ามาในร่างกาย กลไกนีไ้ ม่จ�ำ เพาะเจาะจง (Specificity)
กับเชือ้ โรคชนิดใดชนิดหนึง่ แต่ปอ้ งกันโรคได้หลายชนิดและไม่มคี วามจดจำ�
เชือ้ โรค (Memory) ทำ�ให้การผลิตเม็ดเลือดขาวชนิด Neutrophils เป็นปกติ
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ซึ่งเป็นชนิดของเม็ดเลือดขาวที่มีมากที่สุดใน
ร่างกาย ทำ�หน้าทีใ่ นการป้องกันการติดเชื้อ
ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา พิษจากสารต่างๆ
หรือแม้แต่ต่อสู้กับเซลล์มะเร็ง และทำ�ให้
การผลิตเม็ดเลือดขาวชนิด Natural Killer
Cells (NK Cells) เป็นปกติ ซึง่ NK Cells
เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวแนวหน้าชนิดหนึ่งใน
ระบบภูมคิ มุ้ กัน เพราะให้การตอบสนองอย่าง
รวดเร็ว ต่อสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำ�เพาะ
เจาะจง หากร่างกายตรวจพบสิง่ ทีเ่ ป็นเชือ้ โรค
หรือเซลล์ที่มีความผิดปกติ NK Cells จะ
เข้าไปจัดการทำ�ลายทันที โดยไม่ต้องผ่าน
การจดจำ�ลักษณะ หรือนึกว่าเคยเจอสิ่งนั้น
มาก่อนหรือไม่ อีกทั้งยังสามารถแยกแยะ
ระหว่างเซลล์ปกติกับเซลล์ที่ผิดปกติได้ จึง
ทำ�ให้ NK Cells มีความสามารถในการทำ�ลาย
เซลล์มะเร็งได้สงู กว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวอืน่ ๆ
ถึง 100 เท่า สำ�หรับคนที่ป่วยบ่อย ร่างกาย
อ่อนแอ อาจสันนิษฐานได้วา่ ปริมาณของ NK
Cells มีจ�ำ นวนน้อยกว่าปกติ หรือจำ�นวนปกติ
แต่ไม่มีคุณภาพ ดังนั้นพอมีสิ่งแปลกปลอม
เกิดขึ้นในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นเซลล์มะเร็ง
หรือเชื้อโรคต่างๆ ก็จะสามารถลุกลามได้
อย่างรวดเร็ว
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แร่ธาตุสงั กะสียงั มีบทบาทอย่างยิง่ ในการทำ�ให้การผลิต Macrophages
เป็นปกติ ซึง่ Macrophages จะทำ�หน้าทีห่ ลักเกีย่ วกับการทำ�ลายเซลล์ทต่ี าย
เซลล์มะเร็ง และเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคป้องกันโรคต่างๆ โดยผ่านกระบวนการ
phagocytosis ซึ่งเป็นขบวนการที่เม็ดเลือดขาวจะรับเอาเชื้อโรค หรือ
สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในเซลล์ หลังจากนั้นจึงเกิดกระบวนการย่อยสลาย
เชือ้ โรค เมือ่ ย่อยสลายเชือ้ โรคจะมีการสร้าง Antigen ของเชือ้ โรค เพือ่ ให้
เซลล์เม็ดเลือดขาวอืน่ ๆ รูจ้ กั เชือ้ โรคนี้ โดยมีการผลิต Cytokine (ไซโตคายน์)
ขึ้น Cytokine จะส่งสัญญาณไปเรียกเซลล์เม็ดเลือดขาวอื่นๆ มาระดม
กำ�ลังทำ�ลายเชื้อโรคในบริเวณที่เกิดโรค
แต่หากการอักเสบเกิดมากไป ไซโตคายน์จะไม่ท�ำ ลายเฉพาะไวรัส
แต่จะทำ�ลายทุกอย่างที่ขวางหน้า ทั้งไวรัส เซลล์ที่ติดเชื้อ เซลล์ปกติ และ
กระจายไปทั่วร่างกาย ทำ�ให้ระบบร่างกายแปรปรวนทุกระบบ และเกิด
การอักเสบอย่างรุนแรง ซึ่งแร่ธาตุสังกะสีจะควบคุมขบวนการนี้ได้ โดย
ควบคุมปริมาณไซโตคายน์ที่ถูกปล่อยออกมาให้อยู่ในระดับพอดี ไม่มาก
และไม่น้อยเกินไป สังกะสีจึงใช้ควบคุมขบวนการอักเสบได้ดี
Reference:

“Zinc in Human Health: Effect of Zinc on Immune Cells”, Ananda S., Wayne
State University School of Medicine, Detroit, Michigan, United States of
America
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สารอาหารกระตุ้น
ภูมิต้านทาน
เจียวกู่หลาน

(Gynostemma Pentaphyllum (Thunb)
Makino Gyno)

เจียวกู่หลาน หนึ่งในสมุนไพรหลักในเครื่องดื่มชง OB มีอีกชื่อหนึ่ง
ว่า สมุนไพรปัญจขันธ์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสองของ
สมุนไพรแห่งชาติ พ.ศ. 2548 ของประเทศไทย เจียวกู่หลานมี
สรรพคุณมากมาย และหนึ่งในสรรพคุณที่โดดเด่น คือ การกระตุ้น
ภูมิต้านทาน
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สมุนไพรเจียวกูห่ ลาน

มีสรรพคุณเพิ่มภูมิต้านทาน
ด้วย 3 หลักการดังนี้
1. กระตุ้นให้ร่างกายสร้างเอนไซม์ต้าน
อนุมูลอิสระภายในเซลล์ ที่ชื่อว่า SOD
(Super Oxide Dismultase)
2. กระตุน้ ให้รา่ งกายผลิตเม็ดเลือดขาวมากขึน้
เป็นการศึกษาในประเทศจีน เมื่อร่างกายมี
เม็ดเลือดขาวมากขึ้น ก็จะมีภูมิต้านทานสูง
ตามไปด้วย โดยการกระตุน้ ไขกระดูกให้ท�ำ งาน
ดีขึ้น
3. กระตุ้นการทำ�งานของเม็ดโลหิตขาว ทำ�ให้
เม็ดโลหิตขาวยังคงมีประสิทธิภาพทีจ่ ะต่อต้าน
โรคร้ายได้
เจียวกูห่ ลานยังมีประสิทธิภาพในการรักษา
โรคหลอดลมอักเสบเรือ้ รัง แก้ไอ และขับเสมหะ
มีอตั ราการหายของโรคหลอดลมอักเสบเรือ้ รัง
สูงถึง 92%-93% แพทย์แผนโบราณใช้เป็น
ยารักษาโรคเกี่ยวกับปอด โดยเฉพาะโรค
หลอดลมอักเสบเรือ้ รัง และใช้ในลักษณะเป็น
ชาชง ตำ�รับยาแผนโบราณนิยมใช้ในการรักษา
โรคติดเชือ้ ซึง่ มักเกิดจากการติดเชือ้ แบคทีเรีย
Reference :
“ปัญจขันธ์ สมุนไพรอมตะ เหมือนโสมแต่
ดีกว่า”โดย ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ วรคามิน
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สารอาหารกระตุ้น
ภูมิต้านทาน
เจอร์มาเนียมอินทรีย์

เจอร์มาเนียม (Germanium) เป็นแร่ธาตุตัวที่ 32 ใน
ตารางธาตุ เจอร์มาเนียมทีพ
่ บในธรรมชาติในพืชหลายชนิด
อยู่ในรูปของสารประกอบที่เรียกว่า เจอร์มาเนียมอินทรีย์
(Organic Germanium) จุดเด่นของเจอร์มาเนียมอินทรีย์
ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์อย่างยิ่ง มีดังนี้
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1. เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ที่มีประสิทธิภาพสูง
2. เป็นตัวให้ออกซิเจนต่อร่างกาย ในระดับเซลล์
3. ทำ�หน้าที่ปรับสมดุลระบบต่างๆ
4. สร้างภูมิคุ้มกันชนิดไม่เฉพาะเจาะจง คือ มีประสิทธิภาพ
ต้านทานเชื้อโรคไม่จำ�กัดชนิด ซึ่งเหนือกว่าวัคซีนที่คุ้มครอง
เฉพาะโรคใดโรคหนึ่งเท่านั้น
5. ป้องกันร่างกายจากการติดเชื้อแบคทีเรีย และไวรัสชนิดต่างๆ
6. เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ที่มีประสิทธิภาพสูง
7. เป็นตัวให้ออกซิเจนต่อร่างกาย ในระดับเซลล์
8. ทำ�หน้าที่ปรับสมดุลระบบต่างๆ
9. สร้างภูมิคุ้มกันชนิดไม่เฉพาะเจาะจง คือ มีประสิทธิภาพ
ต้านทานเชื้อโรคไม่จำ�กัดชนิด ซึ่งเหนือกว่าวัคซีนที่คุ้มครอง
เฉพาะโรคใดโรคหนึ่งเท่านั้น
10. ป้องกันร่างกายจากการติดเชือ้ แบคทีเรีย และไวรัสชนิดต่างๆ
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เจอร์มาเนียมอินทรีย์ สารกระตุ้นภูมิต้านทาน
ในอุดมคติ

เจอร์มาเนียม กระตุ้นภูมิต้านทานทั้งในคนปกติ และในผู้ป่วยมะเร็ง
เจอร์มาเนียม ต้านทัง้ แบคทีเรีย และไวรัส รวมทัง้ Virus AIDS ในปี
2530 เจอร์มาเนียมได้รับการพิจารณา คัดเลือกให้เป็น 1 ใน 6 ตัวยา
ทดลอง เพื่อรักษาโรคเอดส์ในการประชุมโรคเอดส์นานาชาติที่ญี่ปุ่น

พืชที่มีเจอร์มาเนียมอินทรีย์สูง
เห็ดหลินจือ			 800-2000 ppm
กระเทียม				
754 ppm
โสม				
260-320 ppm
ว่านหางจระเข้			
77 ppm
สาหร่ายสไปรูลิน่า		
76 ppm
References : จากหนังสือ King of Herbs
โดย ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ วรคามิน
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สารอาหารกระตุ้น
ภูมิต้านทาน
อินเตอร์เฟียรอน

อินเตอร์เฟียรอน (Interferon)

เป็นโปรตีนชนิดหนึ่ง
ที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อกำ�จัดเชื้อก่อโรค
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อไวรัส ร่างกายมนุษย์สร้างขึ้นสำ�หรับเอาไว้ต่อสู้กับ
การติดเชือ้ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในร่างกาย การรักษาด้วยอินเตอร์เฟียรอน จึงเป็นการ
เพิ่มปริมาณของสารนี้ในร่างกายให้เพิ่มมากขึ้น และมากพอที่จะต่อสู้กับ
เชือ้ ไวรัสได้ อินเตอร์เฟียรอนทีถ่ กู ขับออกจากเซลล์หนึง่ จะสามารถไปชักนำ�
ให้เซลล์อื่นๆ ที่ใกล้เคียงให้มีการสร้างสารโปรตีนกลุ่มหนึ่งที่มีคุณสมบัติ
ในการยับยั้งการเจริญของไวรัส ในเซลล์นั้นๆ ได้

สารจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์กระตุ้นการสร้างอินเตอร์เฟียรอน
ได้แก่ สาหร่ายสไปรูลินา่ เบต้ากลูแคน เห็ดหลินจือ ถังเช่า
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ต้าน COVID 19

ด้วยการดื่มน้ำ�ด่าง

ลองสังเกตตัวเองว่า ท่านเป็นหวัดบ่อยแค่ไหน ท่านเป็นแผลในปาก
บ่อยแค่ไหน ท่านเสียวฟันบ่อยแค่ไหน และท่านมีอาการเจ็บคอบ่อยแค่ไหน
หรือหลายครัง้ ทีท่ า่ นรูส้ กึ อ่อนล้าทัง้ กายทัง้ ใจจากการทำ�งานนัง่ โต๊ะมาทัง้ วัน
อาการต่างๆ เหล่านี้ มีแนวโน้มว่าจะเกิดจากความไม่สมดุลของภาวะ
ความเป็นกรดด่างในร่างกายของท่าน เมื่อเลือดของท่านมีความเป็นกรดมาก
เกินไป ค่า pH หรือค่าความเป็นกรดด่างของของเหลวต่างๆ ในร่างกายของท่าน
ไม่ว่าจะเป็นเลือด น้ำ�ปัสสาวะ น้ำ�ลาย น้�ำ เหลือง น้ำ�หล่อเลี้ยงในเซลล์ และ
น้ำ�หล่อเลี้ยงระหว่างเซลล์ ล้วนมีผลโดยตรงต่อสุขภาพของท่านทั้งสิ้น
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ในภาวะที่ ร่ า งกายเป็ น ด่ า ง
เล็กน้อย
จะเป็นภาวะที่ทำ�ให้
ร่างกายมีสุขภาพดี pH ของเลือด
ประมาณ 7.35–7.45 เป็น pH ที่ดี
จะทำ�ให้เรารูส้ กึ กระปรีก้ ระเปร่า และ
รู้สึกมีพลังงานอย่างเต็มที่ “เลือดที่
เป็นด่างมีออกซิเจนมากกว่าเลือดที่
เป็นกรดถึง 20 เท่า” เป็นคำ�กล่าว
ของ นพ. Otto Warburg ซึ่งได้รับ
รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ ในปี
พ.ศ. 2475 ในการค้นพบว่า เนือ้ งอก
และมะเร็ง จะชอบอาศัยในที่ไม่มี
อากาศ ซึ่งท่านได้สรุปว่า มะเร็ง
ชอบเกิ ดในที่ ป ราศจากออกซิ เ จน
นพ. Otto Warburg ได้กล่าวว่า
มะเร็งเกิดขึน้ เพราะการขาดออกซิเจน
ภายในร่างกาย
และสิ่งที่ท�ำ ให้
ร่ า งกายมี อ อกซิ เ จนได้ ต ามปกติ
หรือมีออกซิเจนสมบูรณ์ สิ่งนั้นย่อม
ป้องกันการเกิดมะเร็งได้ นพ.Otto
ยังค้นพบอีกว่า ร่างกายที่เป็น
กรด เอื้อต่อการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา
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การเพิ่ม pH ของเลือดขึ้นไปถึง 7.35-7.57 กระตุ้นระบบภูมิต้านทาน
ของร่างกาย ทำ�ให้เม็ดเลือดขาว และระบบภูมิต้านทานอื่นๆ ฆ่าแบคทีเรีย
และเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสได้ดีขึ้น ซึ่งมาจากงานวิจัยของ The Royal Free
Hospital and School of Medicine ในประเทศอังกฤษ
เชือ้ แบคทีเรีย และไวรัสทีท่ �ำ ให้เกิดหลอดลมอักเสบ หวัด และไข้หวัด
เจริญเติบโตได้ดีในเลือดที่เป็นกรด การที่เลือดเราเป็นด่างที่ pH ระหว่าง
7.35–7.57 ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อโรคต่างๆ และลดความรุนแรง
ของอาการเมื่อติดเชื้อลง อย่างเช่น เชื้อโรคที่ทำ�ให้เจ็บคอ และเชื้อ
ไข้หวัดใหญ่
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Reference :

Frassetto L, et.al. (2001) Diet, Evolution and Aging. Eur.J.Nutr, 40:200-213
The Prime Cause and Prevention of Cancer. Dr Otto Warburg, Lecture delivered to Nobel Laureates on June 30, 1966 at Lindau, Lake Constance,
Germany.
…………
RoseMarie Pierce, B.Sc. Pharm. – Canada’s First Holistic Pharmacist
RoseMarie Pierce earned her degree in Pharmacy from Dalhousie University
in 1972. After extensive studies in herbal and nutritional medicine, RoseMarie integrated these disciplinary practices with her pharmacy education
to become Canada’s first Holistic Pharmacist. She is recognized as one of
Canada’s foremost integrated health spokespeople. RoseMarie’s core health
message focuses on proper digestion and the pH connection to good
health! She emphasizes the many powerful ways that balancing our body’s
pH impacts the quality of our daily lives.
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TDA
HERBAL
MINT

น้ำ�มันหอมระเหย
ต้านไวรัส และ
แบคทีเรีย

TDA Herbal Mint เป็นผลิตภัณฑ์ใน
กลุม่ Aroma Therapy หรือน้�ำ มันหอมระเหย
เพื่อการบำ�บัด ซึ่งมีคุณสมบัติในการต้าน
เชื้อแบคทีเรีย และไวรัสในทางเดินหายใจ
และปอด ซึ่งน้ำ�มันหอมระเหยในกลุ่มนี้จะ
ออกฤทธิ์ในการต้านแบคทีเรีย และไวรัส
ภายใน 5-15 นาที หลังการสูดดมเข้าไป
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• น้ำ�มันหอมระเหยยูคาลิปตัส (Eucalyptus Oil) :

มีงานวิจัยต้านไวรัสที่ท�ำ ให้เกิดการติดเชื้อที่ทางเดินหายใจ เช่น ไวรัส
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (Influenza Virus A H1N1) ไวรัสคางทูม
(Mumps Virus) นอกจากนี้ยังมี Epstein-barr Virus และ Herpes
Simplex Virus Type 1&2 ที่ทำ�ให้เกิดเริม และงูสวัด และยังมีฤทธิ์
ทำ�ลายแบคทีเรียที่ทำ�ให้เกิดการติดเชื้อในทางเดินหายใจหลายชนิด แต่
ผลในการทำ�ลายเชื้อไวรัส ให้ผลที่มีประสิทธิภาพกว่าผลในการทำ�ลาย
เชื้อแบคทีเรีย
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• น้�ำ มันหอมระเหยเปปเปอร์มนิ ต์
(Peppermint Oil) :

มีฤทธิ์ต้านทั้งไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา
โดยมีงานวิจยั ต้าน Herpes Simplex Virus
Type 1&2 ที่ทำ�ให้เกิดเริม และงูสวัด
น้ำ�มันหอมระเหยเปปเปอร์มินต์ ยังช่วย
ลดการอักเสบ และระคายเคืองของทาง
เดินหายใจอีกด้วย

• น้�ำ มันหอมระเหยแคมเฟอร์
(Camphor Oil) :

มีฤทธิ์ต้านอักเสบ และต้านเชื้อแบคทีเรีย
หลายชนิด เช่น E.coli และ S.aureus
ซึ่งเป็นเชื้อที่ก่อโรคในทางเดินอาหาร แผล
ฝี หนอง และอีกหลายระบบในร่างกาย

• น้�ำ มันหอมระเหยเมนทอล
(Menthol Oil) :

ทำ�ให้สดชืน่ สงบ และผ่อนคลาย มีฤทธิล์ ด
ความดันโลหิต ลดอักเสบ ต้านไวรัสชนิด
Herpes Simplex Virus Type 1&2 ที่
ทำ�ให้เกิดเริม และงูสวัด
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เครื่องผลิต

โอโซน

ไวทอป
โอโซนคืออะไร

โอโซน (Ozone หรือ O3) คือก๊าซทีป่ ระกอบไปด้วยออกซิเจน 3 อะตอม
โอโซนนี้เรียกว่าเป็นก๊าซออกซิเจนที่มีพลังซึ่งมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคที่
รุนแรงได้ดกี ว่าคลอรีนมากถึง 3,125 เท่าเลยทีเดียว โดยโอโซนนีจ้ ะทำ�การ
แยกย่อยสลายของโมเลกุลในสารปนเปื้อนต่างๆ และแม้ว่าโอนโซนจะเป็น
ก๊าซทีม่ โี ครงสร้างไม่เสถียร แต่เมือ่ แปรสภาพกลับไปเป็นก๊าซออกซิเจนแล้ว
ก็ไม่เป็นอันตรายใดๆ ไม่ว่าจะทั้งกับคน สัตว์ หรือธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ ทำ�ให้มีการนำ�โอโซนมาใช้กันอย่างมากมาย
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โอโซนกับโคโรนาไวรัส

แก๊ ซโอโซนมี ง านวิ จั ย ที่ พิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า
สามารถฆ่าเชื้อ SARS (SARS CoV) ซึ่ง
เป็นสายพันธุ์หนึ่งของโคโรนาไวรัสได้ และ
เนื่องจาก COVID-19 มีลักษณะโครงสร้าง
คล้ายคลึงกับ SARS จึงถูกเรียกว่า SARS
CoV-2 โอโซนจึงทำ�ลายเชื้อ COVID-19
ได้ด้วย
แก๊ซโอโซนทำ�ลายไวรัสโดยการแพร่
กระจายไปที่โปรตีนที่หุ้ม RNA ของไวรัส
ทำ�ให้เกิดความเสียหายต่อ RNA ของไวรัส
ในความเข้มข้นที่สูงขึ้น แก๊ซโอโซนจะทำ�
ปฏิกิ ริยาทำ�ลายโปรตีนทีห่ มุ้ RNA ของไวรัส
จนหมด
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คุณสมบัติของเครื่องผลิตโอโซนไวทอป

• เหมาะกับการฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่แคบ เช่น ตู้เย็น ตู้ใส่เสื้อผ้า ตู้ใส่
รองเท้า ในรถยนต์ ฯลฯ ถ้าเราเอาเครื่องผลิตโอโซนไวทอปใส่กล่อง
ปิดฝา แล้วใส่หน้ากากอนามัยลงไป หรือมือถือ หรือวัตถุต่างๆ ลงใน
กล่อง โอโซนจะทำ�ลายเชื้อโรคจนหมด
• ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.92%
• กำ�จัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ฆ่าเชื้อโรคในอากาศ ทำ�ให้อาหารอยู่นานขึ้น
กำ�จัดสารเคมีและยาฆ่าแมลงตกค้างในพืชผัก
• แบตเตอรี่อยู่ภายใน สามารถใช้นานได้ต่อเนื่องถึง 7 วันหลังการชาร์ท
จนเต็ม
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• ปุ่มเปิดปิดเพียงปุ่มเดียว ควบคุม
ระบบการทำ�งานด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
ขนาดเล็ก
• กันน้�ำ ได้ ทำ�งานได้เป็นปกติในอุณหภูมิ
ที่ -10˚C - 65˚C (ใส่ในตูเ้ ย็นได้ แต่ไม่
สามารถใส่ชอ่ งทำ�น้�ำ แข็ง (Freezer) ได้
• ไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองใดๆ
• ใช้ไฟในการชาร์ทน้อยมาก ชาร์ทเต็ม
ในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง
• ฆ่าเชือ้ โรคได้หมดภายในเวลา 30 นาที
• พื้นที่ในการฆ่าเชื้อโรคอยู่ที่ 0.5 - 3
ตารางเมตร
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Fucoxanthin

ผอม
สวย
ต้านมะเร็ง

ต้านไวรัส และ

แบคทีเรีย

• ฟูโคแซนทินจากสาหร่ายสีน้ำ�ตาล

สารอาหารกระตุ้นการเผาผลาญไขมัน
กระตุ้นการเผาผลาญ และลดการสะสม
ไขมันใหม่
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ฟูโคแซนทิน เป็นสารอาหารจากพืช อยูใ่ น
กลุม่ แคโรทีนอยด์ทใ่ี ห้สารสีสม้ ในพืช สกัดได้จาก
สาหร่ายสีน�ำ้ ตาล มีฤทธิใ์ นการต้านอนูมลู อิสระ
สูงมาก มีงานวิจัยในสัตว์ทดลองในการป้องกัน
เส้นเลือดในสมองแตก ต้านอักเสบ และยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งหลายชนิด สิง่ ที่
น่าสนใจ และเป็นทีเ่ ลือ่ งลือของฟูโคแซนทิน คือ
คุณสมบัตใิ นการกระตุน้ การเผาผลาญของเซลล์
และให้พลังงานแก่เซลล์ ทำ�ให้ฟโู คแซนทิน เป็น
สารอาหารทีช่ ว่ ยในการเผาผลาญไขมัน มีกลไก
การออกฤทธิ์ในการกระตุ้นให้ไขมันสีขาวใน
ร่างกาย (White Body Fat) ทำ�การเผาไขมัน
และช่วยให้ค่าเลือดต่างๆ ดีขึ้น โดยเฉพาะค่า
การอักเสบของหัวใจ และหลอดเลือด
ฟูโคแซนทินจะออกฤทธิ์กระตุ้นโปรตีน
ชนิดหนึง่ ในเซลล์ทช่ี อ่ื ไมโตคอนเดียร ยูซพี วี นั
(Mitochondria Uncoupling Protein-1 : UCP1)
ซึ่งกระตุ้นการเผาผลาญ และการกำ�จัดไขมัน
สีขาวในร่างกาย
ฟูโคแซนทิน มีกลไกในการป้องกันการเกิด
เซลล์ไขมันเพิม่ ขึน้ ในร่างกาย ป้องกันไขมันสะสม
ในเซลล์ โดยทีเ่ มือ่ เรากินสารฟูโคแซนทินเข้าไป
สารนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นสารชื่อ ฟูโคแซนทินอล
(Fucoxanthinol) ซึง่ ทำ�หน้าทีป่ อ้ งกันเซลล์ไขมัน
ทีเ่ กิดใหม่ ไม่ให้กลายเป็นเซลล์ไขมันทีโ่ ตเต็มวัย
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และยังไปยับยัง้ การสร้างหลอดเลือด
ใหม่ไปเลี้ยงเซลล์ไขมันด้วย จึงเป็น
การป้องกันการเกิดไขมันสะสมตาม
ที่ต่างๆ ในร่างกาย
ฟูโคแซนทินปรับสมดุลน้ำ�ตาลใน
เลือด และลดค่าการอักเสบใน
เลือด ซึ่งให้ผลดีอย่างมากในกลุ่ม
ผูป้ ว่ ยโรคอ้วนลงพุง หรือเมตาโบลิค
ซินโดรม เอ็กซ์
ฟูโคแซนทินกับมะเร็ง งานวิจัย
หลายชิ้นพบว่า ฟูโคแซนทิน มีฤทธิ์
ต้านการเกิดเนื้องอก และมะเร็ง
หลายชนิด กระตุ้นการฝ่อตายไป
เอง (Apoptosis) ของเซลล์มะเร็ง
ลำ�ไส้ใหญ่ เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว
เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก เซลล์มะเร็ง
เต้านม ทั้งหมดนี้เป็นงานวิจัยใน
หลอดทดลอง ซึง่ น่าสนใจในการรักษา
มะเร็งแบบการแพทย์ผสมผสาน

72

สารสกัดจากน้�ำ มันเมล็ดทับทิม

น้ำ�มันเมล็ดทับทิมมีสารสำ�คัญหลากหลายชนิดได้แก่ พูนิซิก
แอซิด (Punicic Acid) โอลิอิก แอซิด (Oleic Acid) ไลโนเลอิก
แอซิด (Linoleic Acid) พัลมิตกิ แอซิด (Palmitic Acid) สเตียริก
แอซิด (Stearic Acid) ไฟโตสเตอรอล (Phytosterols) และ
วิตามินอี สารทีม่ ปี ริมาณมาก ได้แก่ อัลฟาไลโนเลนิก แอซิด (Alpha
Linolenic Acids) และพูนิซิก แอซิด (Punicic Acid) ให้ฤทธิ์
ในการต้านอนุมูลอิสระ ต้านอักเสบ ปกป้องหน่วยไต ต้านอาการ
ไตเสื่อม ปกป้องเซลล์ตับ ปกป้องสมอง และระบบประสาท ต้าน
มะเร็ง และเนื้องอก กระตุ้นภูมิต้านทาน เพิ่มการเผาผลาญ
คาร์โบไฮเดรต และลดภาวะดือ้ อินซูลนิ กระตุน้ การสร้างคอลลาเจน
และลดการสลายคอลลาเจน ทำ�ให้ผมแข็งแรงขึ้น
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น้�ำ มันเมล็ดทับทิมต้านไวรัส สารสกัดเมล็ดทับทิม มีกลไกการออกฤทธิ์
ในการต้านเชื้อไวรัสหลายชนิด จากสารสำ�คัญในเมล็ด ได้แก่ Ellagic
Acid Caffeic Acid และ Luteolin ชนิดของไวรัสที่มีงานวิจัยมีดังนี้
Influenza A Virus หรือไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A H1N1 หรือไวรัส
ไข้หวัดใหญ่ 2009 Human Immuonodeficiency Virus (HIV) ทีท่ �ำ ให้
เกิดโรค AIDS Herpes Simplex Virus 1&2 (HSV-1&2) ทีท่ �ำ ให้เกิดเริม
และงูสวัสดิบ์ ริเวณปาก และใบหน้า และอวัยวะสืบพันธุ์ Adenoviruses
ที่ทำ�ให้เกิดโรคหลายแบบ คือ โรคคออักเสบ โรคตาแดง โรคปอดบวม
และอาการท้องเสีย และ Hepatitis C Virus ไวรัสตับอักเสบ C
น้�ำ มันเมล็ดทับทิมมีฤทธิต์ า้ นแบคทีเรียหลายชนิด ได้แก่ P.aeruginosa
เป็นกลุม่ แบคทีเรียทีท่ �ำ ให้เกิดการติดเชือ้ ได้หลายประเภท ส่วนใหญ่แล้วมัก
พบเชือ้ ชนิดนีใ้ นคนไข้ทม่ี ภี มู คิ มุ้ กันต่�ำ ในโรงพยาบาล โดยผูป้ ว่ ยอาจติดเชือ้
จากอุปกรณ์การแพทย์ที่ไม่สะอาด ติดเชื้อจากบุคลากรทางการแพทย์
ระหว่างการรักษา การสวมเครื่องช่วยหายใจ สายสวนปัสสาวะ หรือ
สายน้�ำ เกลือ และการติดเชือ้ เข้ากระแสเลือด S.Aureus ทำ�ให้เกิดการติดเชือ้
บนผิวหนัง แผล ฝี หนอง อาหารเป็นพิษ ข้ออักเสบ และการติดเชื้อ
เข้ากระแสเลือด E.Coli ทำ�ให้เกิดอาการท้องเสียรุนแรง Salmonella
Typhimurium ที่ทำ�ให้เกิดโรคไข้ไทฟอยด์ B. cereus ที่ทำ�ให้เกิดอาหาร
เป็นพิษ รวมทั้งยับยั้งเชื้อยีสต์ และเชื้อราด้วย
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สารอาหารอื่นๆ ซึ่งช่วย
ในการควบคุมน้ำ�หนัก

• โครเมียม เป็นแร่ธาตุหลักในการควบคุม
ระดับไขมันในเลือด และระดับโคเลสเตอรอล
รวมทัง้ ช่วยเผาผลาญแป้ง และน้�ำ ตาลในเลือด
การบริโภคโครเมียม ทำ�ให้ไขมันลดลง และ
ร่างกายมีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น
• แมงกานีส มีความสำ�คัญ กับการเผาผลาญ
ไขมัน และโปรตีน และการสร้างกล้ามเนือ้
• ซีลีเนียม ลดความอยากอาหาร
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มีอาการของกระดูกต้นคอเสื่อม ได้ลอง
รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
ไทยธรรม มีคอลลาเจนสกัดจากกระดูกอ่อน
ปลาฉลาม และน้ำ�มันผลกุหลาบสกัดผสม
น้ำ�มันปลาสกัดชนิด EPA เข้มข้น อาการปวด
เริ่มทุเลาลง จึงลองใช้แผ่นปกป้องคอไวทอป
กราฟีนร่วมด้วย อาการก็ดีขึ้นมากๆ

คุณพนิดา บุญช่วยแก้ว
อายุ 35 ปี จ.สุราษฎร์ธานี
อาชีพ ครู

ก่อนหน้านี้ดิฉันมีอาการปวดหัว ร้าวมายังบริเวณต้นคอด้านขวา ตอนแรก
คิดว่าเป็นไมเกรน จึงไปพบแพทย์เฉพาะทาง แพทย์จ่ายยาคลายเครียด และยา
กดประสาท แต่ก็ยังไม่หาย จึงลองเปลี่ยนไปพบแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับกระดูก
แพทย์ได้ท�ำ การเอ็กซเรย์ พบว่า มีอาการของกระดูกต้นคอเสื่อม และจ่ายยามาให้
รับประทาน อาการปวดก็หายไป แต่พอหยุดยา อาการปวดก็กลับมาเป็นอีก จนมี
โอกาสรู้จักกับไทยธรรมจากการแนะนำ�ของรุ่นพี่ที่ทำ�งาน และได้ลองรับประทาน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม มีคอลลาเจนสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม
และน้�ำ มันผลกุหลาบสกัดผสมน้ำ�มันปลาสกัดชนิด EPA เข้มข้น อาการปวดเริม่
ทุเลาลง จึงลองใช้แผ่นปกป้องคอไวทอปกราฟีนร่วมด้วย อาการก็ดขี น้ึ มากๆ รูส้ กึ
เหมือนได้กายภาพบำ�บัดเลยค่ะ จนปัจจุบนั ไม่มอี าการปวดแล้วค่ะ ใช้ชวี ติ ได้เป็นปกติ
รู้สึกสดชื่นขึ้น ไม่ปวดเมื่อย และไม่เจ็บป่วยบ่อยๆ อีกด้วยค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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คุณณัฐวีณ์ จันทร์ดี

รับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่นผสม
สารสกัดจากมะเขือเทศ และคอลลาเจนสกัด
จากปลาทะเลน้ำ�ลึก และสวมใส่ที่รัดเข่าไวทอป
ตลอดเลยค่ะ ผลปรากฏว่า เส้นเลือดขอดที่
ขาข้างขวาเริ่มยุบลง ทำ�ให้การไหลเวียนเลือด
ดีขึ้น จนแพทย์บอกว่าไม่ต้องผ่าตัด

อายุ 44 ปี จ.นครนายก
อาชีพ นักธุรกิจไทยธรรม

เมือ่ ก่อนดิฉนั เป็นช่างเสริมสวย ทำ�ให้ตอ้ งยืนเป็นเวลานานๆ ตลอดทัง้ วัน ทำ�ให้มอี าการ
ปวดขามาก บางวันยืนนานจนขาแข็ง แทบก้าวขาไม่ออกเลยค่ะ ก็พยายามนวดด้วยยานวด
ก็พอบรรเทาอาการได้บ้าง แต่ไม่หายขาด จนตัดสินใจไปพบแพทย์ พบว่า ดิฉันมีอาการของ
เส้นเลือดขอดเป็นพิษ คือ เส้นเลือดขอดไปพันกับเส้นเลือดใหญ่ ทำ�ให้เลือดไหลเวียนได้ไม่ดี
ต้องทำ�การผ่าตัด ดิฉันเริ่มผ่าจากข้างซ้ายก่อน แล้วอีก 3 เดือนจึงจะผ่าข้างขวา หลังจาก
ผ่าตัด ดิฉันกลับมาพักฟื้นที่บ้าน เดินแทบไม่ได้เลยค่ะ จนได้มีโอกาสรู้จักกับไทยธรรม และ
เริ่มรับประทานน้ำ�มันปลาสกัดชนิด EPA เข้มข้น น้�ำ มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัด
เมล็ดองุน่ และสารสกัดแอสต้าแซนทินจากสาหร่ายสีแดง เพือ่ ช่วยดูแลแผลผ่าตัด หลังจาก
รับประทาน รู้สึกว่าแผลดีขึ้นมาก หายเจ็บ และแผลหายเร็วจนแพทย์ชมเลยค่ะ นอกจากนี้
ยังรับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดจากมะเขือเทศ และคอลลาเจนสกัดจาก
ปลาทะเลน้ำ�ลึก และสวมใส่ที่รัดเข่าไวทอปตลอดเลยค่ะ ผลปรากฏว่า เส้นเลือดขอดที่ขา
ข้างขวาเริ่มยุบลง ทำ�ให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้น จนแพทย์บอกว่าไม่ต้องผ่าตัดอีกข้างแล้วค่ะ
รู้สึกดีใจ และประทับใจในผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมมากๆ เลยค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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ระยะเวลาเพียง 6 เดือน
ดิฉันสามารถลดน้ำ�หนัก
ได้ถึง 26 กิโลกรัม
จาก 85 กิโลกรัม เหลือ
59 กิโลกรัม

Before
ก.ย. 2019 85 Kg.

After
ก.พ. 2020 59 Kg.

คุณเกสราภรณ์ สันติปาตี
อายุ 28 ปี จ.นนทบุรี
อาชีพ พนักงานบริษัท

ดิฉนั เป็นคนทีม่ ปี ญ
ั หาเรือ่ งน้�ำ หนักตัวมาโดยตลอด ทีผ่ า่ นมาก็พยายามลดน้�ำ หนัก
มาหลายวิธี ทั้งงดมื้อเย็น ทั้งรับประทานยาลดน้�ำ หนัก น้ำ�หนักก็ลดลงไปบ้าง แต่พอ
นานไปก็กลับมาหนักเท่าเดิมค่ะ จนได้รจู้ กั ไทยธรรมจากคุณรวิภา สวัสดีมงคล ซึง่ เป็น
พี่ที่ท�ำ งาน และได้ตรวจสุขภาพเบื้องต้นกับโค้ชโต้ง คุณอัครรัศมิ์ พุทธยะศิริ และ
ลองเข้าโปรแกรมลดน้ำ�หนัก โดยรับประทานผลิตภัณฑ์กลุ่มล้างพิษ มีสารอาหาร
เพือ่ การบำ�รุงตับ และล้างพิษตับ และสมุนไพรจีนชาชงเพือ่ การล้างพิษ ช่วยระบาย
หลังจากรับประทานประมาณ 1 สัปดาห์ รู้สึกว่าระบบการเผาผลาญดีขึ้น สัดส่วน
เริ่มลดลง จึงเริ่มใช้สูตรลดน้ำ�หนักแบบคีโตเจนิค ไดเอท คือ งดแป้ง และน้�ำ ตาล
และปรับเรือ่ งอาหารทีร่ บั ประทานในแต่ละวัน โดยจะมีเมนู ไข่ตม้ อกไก่ ผัก น้�ำ พริก
เกาเหลาสลับกันไป ผลปรากฎว่า ภายในระยะเวลาเพียง 6 เดือน ดิฉันสามารถลด
น้ำ�หนักได้ถึง 26 กิโลกรัม จาก 85 กิโลกรัม เหลือ 59 กิโลกรัม รู้สึกเปลี่ยนเป็น
คนละคนเลยค่ะ รูปร่างเล็กลง เดินคล่องตัวมากขึน้ เสือ้ ผ้าหาใส่งา่ ยขึน้ ไม่ปวดข้อเท้า
แล้วค่ะ คนทักเยอะมากๆ ด้วยค่ะ ว่าผอมลงมาก ดีใจมากๆ เลยค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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Before
พ.ย. 2019 74 Kg.

After
ม.ค. 2020 67 Kg.

คุณจรัญญา ศรีโพธิ์
อายุ 52 ปี จ. ปราจีนบุรี
อาชีพ รับราชการ

3 เดือน น้ำ�หนักลดลง
7 กิโลกรัมแล้วค่ะ
จากเดิมน้ำ�หนัก 74 กิโลกรัม
ลดเหลือ 67 กิโลกรัม
แม้ตัวเลขน้�ำ หนัก
ลดลงไม่เยอะมากแต่สัดส่วน
ลดลงเยอะมากค่ะ

ดิฉันมีปัญหาเรื่องรูปร่าง อ้วนลงพุง พยายามทุกวิถีทางเพื่อลดน้ำ�หนัก แต่ก็
ไม่เห็นผล และยังมีอาการปวดหัว เวียนหัวทุกวัน แพทย์ไม่พบสาเหตุวา่ เกิดจากอะไร
จึงแนะนำ�ให้ออกกำ�ลังกาย และอย่าเครียด จนกระทัง่ น้องทีท่ �ำ งานแนะนำ�ให้รจู้ กั กับ
ไทยธรรม และโค้ชปุ๊ก คุณมินทร์ลดา ฮกชุน กับโค้ชเอิร์ท คุณนเรศ จันทราพัฒนะ
ซึ่งแนะนำ�ให้รับประทานน้ำ�มันมะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น น้ำ�มันปลาสกัดเข้ม
ข้นชนิด EPA สูง สารอาหารบำ�รุงตับ และสมุนไพรจีนชาชงเพื่อการล้างพิษ ช่วย
ระบาย ดิฉนั ก็ปฏิบตั ติ ามคำ�แนะนำ�อย่างเคร่งครัด ผ่านไป 2 สัปดาห์ อาการเวียนหัว
และปวดหัวเริ่มน้อยลง รู้สึกอึดอัดตัวน้อยลง เสื้อผ้าก็เริ่มหลวม น้ำ�หนักเริ่มลดลง
ทีละนิด เพราะปกติเป็นคนน้ำ�หนักลงยากมาก จนปัจจุบัน 3 เดือน น้�ำ หนักลดลง
7 กิโลกรัมแล้วค่ะ จากเดิมน้�ำ หนัก 74 กิโลกรัม ลดเหลือ 67 กิโลกรัม แม้ตัวเลข
น้ำ�หนักลดลงไม่เยอะมาก แต่สัดส่วนลดลงเยอะมากค่ะ หุ่นกระชับขึ้น พุงที่เคยย้วย
ก็ยุบลงอย่างเห็นได้ชัด เพื่อนร่วมงานทักว่าไปทำ�อะไรมาดูผอมลง หน้าเรียวขึ้นด้วย
เมื่อเห็นผลดีเรื่องน้ำ�หนักตัว ก็สนใจรับประทานผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพควบคู่
ไปด้วย จึงเพิม่ น้�ำ มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็นผสมน้�ำ มันเมล็ดองุน่ สารสกัดจากพรีไบโอติก
และโพรไบโอติกด้วย สุขภาพก็ดขี น้ึ ดิฉนั ประทับใจในผลิตภัณฑ์ไทยธรรมมาก เพราะ
เห็นผลจริงอย่างรวดเร็ว ได้แนะนำ�คนอื่นๆ ต่อไปด้วยค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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ผมมีอาการภูมิแพ้แบบหนักมาก
ได้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
ไทยธรรม มีน้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสม
สารสกัดเมล็ดองุ่น และสารสกัดจากพลูคาว
สำ�หรับอาการภูมิแพ้และหอบหืด
ผลปรากฏว่า อาการดีขึ้นจนแพทย์ ให้กลับ
บ้านเร็วกว่ากำ�หนด

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ
อายุ 34 ปี จ.ปราจีนบุรี
อาชีพ นักธุรกิจไทยธรรม

ผมมีอาการภูมิแพ้แบบหนักมาก เป็นมาตั้งแต่เด็กๆ จนช่วงเรียนมหาวิทยาลัย
อาการเป็นหนักมากจนต้องเข้าโรงพยาบาล แพทย์วินิจฉัยเพิ่มเติมว่าผมมีปัญหา
หัวใจโต และหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วย จนเมื่อปี 2009 ที่ไข้หวัดใหญ่ 2009 ระบาด
ผมก็ปว่ ยหนัก ต้องนอนโรงพยาบาล อาการก็ทรงๆ ไม่หายสักที ผมรูส้ กึ ทรมานมาก
จนโค้ชปุก๊ คุณมินทร์ลดา ฮกชุน แนะนำ�ให้ผมรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
ไทยธรรม มีน�ำ้ มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุน่ และสารสกัดจากพลูคาว
สำ�หรับอาการภูมิแพ้ และหอบหืด ผลปรากฏว่า อาการดีขึ้นจนแพทย์ให้กลับบ้าน
เร็วกว่ากำ�หนด หลังจากนัน้ ผมจึงเพิม่ น้�ำ มันรำ�ข้าว และจมูกข้าวผสมโคคิวเท็น เพือ่
ช่วยดูแลหัวใจ และหลอดเลือดด้วย สุขภาพของผมแข็งแรงขึ้นมากครับ จนแพทย์
แปลกใจว่าทำ�ไมอาการดีขน้ึ อย่างรวดเร็ว ผมดีใจมากครับ นอกจากนีผ้ มยังรับประทาน
คอลลาเจนสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม เพือ่ ลดอาการปวดเข่าด้วย พอรับประทาน
แล้วเห็นผลดี ผมก็แนะนำ�ต่อไปยังคนในครอบครัวด้วย ทำ�ให้เริ่มมีรายได้คืนกลับ
มา ผมตัดสินใจทำ�ธุรกิจไทยธรรมเป็นธุรกิจหลัก จนถึงปัจจุบันนี้ ผมเปิดศูนย์ใหญ่
ไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี มา 11 ปีแล้ว ต้องบอกว่าไทยธรรมให้ทกุ อย่างกับผมจริงๆ
ครับ ทั้งความมั่นคงทางการเงิน สุขภาพ และการส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับผู้คนอีกมากมาย
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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คุณมินทร์ลิตา ธนดิลก
อายุ 47 ปี จ. สมุทรปราการ
อาชีพพนักงานบริษัทฯ

รับประทานต่อเนื่องตลอด 1 เดือน
เห็นผลชัดเจนเลยค่ะ
รู้สึกว่าอารมณ์ดีขึ้น นอนหลับได้ดีขึ้น
หลับสบาย และหลับยาวมากขึ้น
ไม่ตื่นกลางดึกอีกแล้ว

ดิฉนั มีอาการเหมือนเป็นวัยทอง นอนไม่คอ่ ยหลับ หลับก็ไม่สนิท ชอบตืน่ มา
กลางดึกแล้วก็นอนไม่หลับอีกเลย พอถึงตอนเช้าที่ต้องตื่นไปทำ�งาน ก็รู้สึกสมอง
ไม่ปลอดโปร่ง สมองไม่แล่น ปวดหัวบ่อย และหงุดหงิดง่าย และพอเป็นนานๆ ก็
เหมือนเป็นโรคซึมเศร้าเลยค่ะ มีผลกระทบต่อชีวติ ประจำ�วันอย่างมากมาย ผิวพรรณ
ก็เสื่อมโทรมตามไปด้วย จนกระทั่งคุณแอน รัตนา บงกชกาญจน์ แนะนำ�ให้ลองใช้
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม เพื่อช่วยปรับเรื่องการนอนหลับ ปรับฮอร์โมน
วัยทอง และช่วยเรือ่ งย้อนวัยไปพร้อมๆ กันเลยค่ะ โดยดิฉนั รับประทานสารสกัดจาก
ข้าว และคาโมมายล์เพื่อช่วยในการนอนหลับ สารอาหารกระตุ้นการสร้างโกรท
ฮอร์โมนชนิดชงดื่มรสโกโก้ และปรับฮอร์โมนสตรีด้วยสมุนไพรสำ�หรับสตรีเพื่อ
ความกระชับ สมุนไพรชะลอวัยเพือ่ การปรับสมดุลฮอร์โมนสตรี และน้�ำ มันเมล็ดองุน่
สกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น รับประทานต่อเนื่องตลอด 1 เดือน เห็นผลชัดเจน
เลยค่ะ รูส้ กึ ว่าอารมณ์ดขี น้ึ นอนหลับได้ดขี น้ึ หลับสบาย และหลับยาวมากขึน้ ไม่ตน่ื
กลางดึกอีกแล้ว พอนอนหลับเต็มอิ่ม ตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่น อาการปวดหัวก็ค่อยๆ
หายไป ทำ�งานได้อย่างมีความสุข ผิวพรรณก็ดีขึ้นด้วย สวยเปล่งปลั่งจากภายในสู่
ภายนอก และทีส่ ดุ ยอดมากๆ คือ ประจำ�เดือนทีเ่ คยหายไป ก็กลับมามีประจำ�เดือน
เหมือนเดิมแล้วค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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สติกเกอร์ ไลน์
“Ple Jarunee”

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้!
ที่ Line Sticker Shop
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มกราคม 2020

กุมภาพันธ์ 2020

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน มกราคม 2020

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน มกราคม 2020

คุณเกศรินทร์ ชัยศิริ

คุณสมัครใจ ทองธรรมชาติ

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ จ.ชลบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,194,010 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.ชลบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 614,955 บาท

มกราคม 2020

กุมภาพันธ์ 2020

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์ 2020

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์ 2020

คุณเกศรินทร์ ชัยศิริ

คุณสมัครใจ ทองธรรมชาติ

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรม ฯ จ.ชลบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,405,655 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.ชลบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 911,860 บาท

New
Active
Recruit 2020
มกราคม
กุมภาพันธ์
คุณพนมวรรณ บรรดาศักดิ์
มกราคม 2020

คุณอดิศร ธีระนันท์
มกราคม 2020

คุณจัญจิรา ไชยนอก
กุมภาพันธ์ 2020

จำ�นวน 12 ท่าน

จำ�นวน 12 ท่าน

จำ�นวน 6 ท่าน

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน มกราคม 2020
มียอด New Active Recruit

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน มกราคม 2020
มียอด New Active Recruit

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์ 2020
มียอด New Active Recruit
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Vitop Alkaline Water Ionizer
ผู้ที่มียอดจำ�หน่ายเครื่อง
ผลิตน้ำ�อัลคาไลน์ไวทอปสูงสุด
ประจำ�เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2020

2020

มกราคม 2020

คุณเกศรินทร์ ชัยศิริ
จำ�นวน 5 เครื่อง

ได้รับรางวัลผ้าห่มไวทอป 1 ผืน ฟรี!

กุมภาพันธ์ 2020

คุณเกศรินทร์ ชัยศิริ
จำ�นวน 8 เครื่อง

ได้รับรางวัลผ้าห่มไวทอป 1 ผืน
+ เสื้อกล้ามไวทอป 1 ตัว ฟรี!

คุณเกศรินทร์ ชัยศิริ
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ผู้อำ�นวยการศูนย์ ใหญ่
ไทยธรรมชลบุรี

2020

คุณชุติมา ชูแก้ว

คุณชัยสิทธิ์ แจ่มใส

คุณดารารัตน์ คชรินทร์

คุณธนัชชวลัย ชินกฤตกุล

คุณธัญญ์ฐิตา ภัทรศิริชัยนนท์

คุณวนิดา ไตรวงศ์

คุณอรนุช ธรรพสิทธิ์

คุณอาอีซะ มุณี

คุณธิดารัตน์ ประดิษฐโภคา

คุณศศิกรรณ์ ชินกฤตกุล

ผู้ที่ได้รับรางวัล
ประจำ�เดือน

มกราคม - กุมภาพันธ์ 2020
ผู้ที่ขึ้นตำ�แหน่งโกเมนได้รับรางวัล
เสื้อกล้ามไวทอป

ขึ้นตำ�แหน่งโกเมนได้รับเสื้อกล้ามไวทอป

มูลค่า 3,300 บาท ฟรี!
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2020

ผู้ที่ได้รับรางวัล

คุณอัครพงษ์ ธรรพสิทธิ์
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณณัฐวรรณ อยู่เจริญ
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณธนัชชวลัย ชินกฤตกุล
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณนัชชา ธนาภิวัฒนกุล
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณปัทมา ทองคง
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณพรทิพย์ ตันติวงศ์เจริญ
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณสุพัชรางศ์ ธรรมธานินทร์
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณรัตนา บงกชกาญจน์
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณมณฑา รัตนพันธ์
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

ประจำ�เดือน

มกราคม - กุมภาพันธ์ 2020

สร้างโกเมนติดตัว 1 เม็ด / เดือน
ได้รับถุงเท้าไวทอป (สีขาว)

มูลค่า 850 บาท ฟรี!

สร้างโกเมนติดตัว 2 เม็ด / เดือน
ได้รับกางเกงในไวทอป

มูลค่า 1,500 บาท ฟรี!

คุณศราวุฒิ อิตัน
สร้างโกเมน จำ�นวน 2 คน

คุณพาฝัน ยุน
สร้างโกเมน จำ�นวน 2 คน

คุณเกศรินทร์ ชัยศิริ
สร้างโกเมน จำ�นวน 2 คน

คุณสมัครใจ ทองธรรมชาติ
สร้างโกเมน จำ�นวน 3 คน

สร้างโกเมนติดตัว 3 เม็ด / เดือน
ได้เสื้อกล้ามไวทอป

มูลค่า 3,300 บาท ฟรี!
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(6 เมษายน - 5 มิถุนายน 2020)

87

(6 เมษายน - 5 มิถุนายน 2020)
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2020 สู่ดินแดนที่คุณจะตกหลุมรักในครั้งแรก

ท่องเที่ยวจอร์เจีย 7 วัน 4 คืน
สู่ดินแดนแห่ง 2 ทวีป ยุโรป-เอเชีย

ประเทศจอร์เจีย ดินแดนแห่งภูเขา ปลายสุดขอบทวีปเอเชีย มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี เยี่ยมชม
วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซีที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก เดินทางผ่านเส้นทางสายไหมอันงดงาม ชมป้อม
นาริกาลา และอนุสาวรียม์ ารดาแห่งจอร์เจีย ชมหลากหลายสถาปัตยกรรมแห่งมรดกโลก เทีย่ วไร่ไวน์เชอตูมกุ รนิ หนึง่ ใน
ไร่ไวน์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากเวทีโลก ชมทบิลิซี เป็นเมืองหลวง และเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อม
นาริกาลา ซึ่งเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมถ้�ำ มนุษย์ยุคหินที่เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ ช้อปปิ้งกับสินค้าราคาถูกหลากหลายในจอร์เจีย

พาคนที่คุณรัก ท่องเที่ยวไปกับเรา ครอบครัวไทยธรรม ด้วยกติกาที่คุณทำ�ได้

กติกาท่องเที่ยว

1. มีตำ�แหน่งโกเมนขึ้นไป
2. เก็บคะแนน 12 เดือน (สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม
2563) ท่องเที่ยวประมาณ ตุลาคม 2563
3. คะแนนยอดซือ้ กลุม่ ส่วนตัว 12 เดือน สะสมรวมกัน
360,000 คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ 30,000 คะแนน)
และคะแนนยอดกลุ่มของลูกโกเมนชั้นที่ 1 รวมกัน
2,400,000 คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ 200,000 คะแนน
หากมีโกเมน 8 คน เฉลี่ยยอดกลุ่มคนละ 25,000
คะแนน ต่อเดือน)
4. ต้องยื่นใบสมัคร Promotion ท่องเที่ยวก่อนวันที่
30 มิถุนายน 2563

กฎเกณฑ์การคิดคะแนน

1. ผู้สมัครทุกท่านจำ�เป็นต้องผ่านกติกาข้อแรก (ยอดซื้อกลุ่มส่วนตัวสะสม
12 เดือน รวมกัน 360,000 คะแนน) เพือ่ รับสิทธิก์ ารไปท่องเทีย่ วกับไทยธรรม
2. ผู้สมัครที่ผ่านกฎกติกาข้อแรก สามารถนำ�คะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัว
ชั้นที่ 1 มาคำ�นวณมูลค่าตั๋วตามจริง เช่น ทำ�คะแนนได้ 40% จากกติกา
จะต้องจ่ายค่าตั๋วมูลค่า 60%
3. หากมียอดกลุม่ ส่วนตัวของลูกชัน้ ที่ 1 สะสมเกินกว่า 50% ( คะแนนกลุม่
ลูกโกเมนชั้นที่ 1 สะสมเกิน 1,200,000 คะแนน) มีสิทธิ์รับการ Roll Up
คะแนนจาก Downline
4. คะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัวที่ท�ำ คะแนนเกิน 50% ของกฎเกณฑ์ข้อ 1
จะถูก Roll Up ขึ้นไปเป็นคะแนนท่องเที่ยวของ Upline ที่สมัครท่องเที่ยว
ต่างประเทศ

ให้รางวัลกับตัวเอง และคนที่คุณรัก ไปท่องเที่ยวจอร์เจีย ประเทศสุดขอบเอเชียกับไทยธรรมกันนะคะ
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ปรับเปลีย่ นรูปแบบ TDA Newsletter
เรียน สมาชิกไทยธรรมที่รักทุกท่าน
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอแจ้งการปรับเปลี่ยน
รูปแบบวารสาร TDA Newsletter จากรูปเล่มสิง่ พิมพ์เป็น
รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว ตั้งแต่ฉบับที่ 60
ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2018 เป็นต้นไป ทุกท่าน
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.ithaidham.com/
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ขอแสดงความนับถือ
ดร.อาริญา สาริกะภูติ
กรรมการผู้จัดการ

เพือ่ เป็นการอำ�นวยความสะดวกในการให้บริการแก่สมาชิกไทยธรรมฯ ทุกท่าน จึงขอแจ้งเป็นข้อๆ ดังนี้

1. เวลาทำ�การของบริษทั ฯ
3.2 ส่งทางรถทัวร์ รถตู้ NTC และ Kerry
วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดบริการ 10.00 – 19.00 น.
(กรณีทา่ นโอนเงินเข้าบัญชีบริษทั ฯ)
วันอาทิตย์ และวันหยุดบริษทั ฯ หยุดตามวันนักขัตฤกษ์
3.3 ส่งโดย Messenger
2. วิธกี ารชำ�ระค่าสินค้ามี 3 วิธี ดังนี้
เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สัง่ ซือ้ ล่วงหน้า
2.1 ชำ�ระเป็นเงินโอน
อย่างน้อย 1 วัน
โดยท่านโอนเงินเข้าบัญชี บริษทั ฯ ตามราคาสินค้า
4.ค่าจัดส่งสินค้า (เริม่ 7 มี.ค. 2008)
และแฟกซ์ใบโอนเงินพร้อมกับรายการทีส่ ง่ั มาที่
4.1 จัดส่งทางไปรษณีย์
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์แฟกซ์ 02-363-4422
• สัง่ ซือ้ 3,000 บาท ขึน้ ไป จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
โอนเข้าบัญชีชอ่ื ...บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
• สัง่ ซือ้ 5,000 บาท ขึน้ ไป จัดส่งฟรี (EMS)
• ธนาคาร กรุงเทพ สาขา อินทรารักษ์
• สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 3,000 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS)
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 212-0-81073-0
• สัง่ ซือ้ 3,000 – 4,999 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS)
• ธนาคาร กสิกรไทย สาขา พระราม 9
4.2 จัดส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 713-2-33215-5
• ระบุรถทัวร์ หรือรถตู้
• ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนสุขาภิบาล 1
- สัง่ ซือ้ 10,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 265-1-22092-8
- สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 10,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
• ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนนวมินทร์
• จัดส่งโดย บริษทั ขนส่ง NTC
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 077-2-43476-3
- สัง่ ซือ้ 5,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
2.2 ชำ�ระเป็นเงินสด
- สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท
• ซือ้ สินค้าด้วยตนเองทีบ่ ริษทั ฯ
4.3 จัดส่งโดย Messenger
2.3 ชำ�ระด้วยบัตรเครดิต
• สัง่ ซือ้ 5,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
• ซือ้ สินค้าด้วยตนเองทีบ่ ริษทั ฯ
• สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
• ไม่คดิ ค่าธรรมเนียม กรณีช�ำ ระ 1,000 บาทขึน้ ไป
4.4 จัดส่งโดย Kerry
3.วิธกี ารส่งสินค้ามี 3 วิธี ดังนี้
• สัง่ ซือ้ 5,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
3.1 ส่งทางไปรษณีย์
• สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท
(กรณีทา่ นโอนเงินเข้าบัญชีบริษทั ฯ)
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หมายเหตุ : กรณีทส่ี มัครสมาชิกเพียงอย่างเดียว ค่าสมัคร
สมาชิก 250 บาท ตลอดชีพ เสียค่าจัดส่งเอกสาร 50 บาท
(ลงทะเบียน) กรณีทไ่ี ม่สามารถสมัครด้วยตนเอง
สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
1. ซือ้ สินค้าในราคาสมาชิก
2. โฟลเดอร์ 1 ชุด (ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ
ทัง้ หมด รวมถึงรายละเอียดแผนการตลาดทีม่ ี
ณ ปัจจุบนั )
3. ได้รบั บัตรสมาชิก
4. ผลประโยชน์ตอบแทนตามแผนการตลาดของ
บริษทั ฯ ซึง่ จะโอนเข้าบัญชีสมาชิกในวันที่ 15
ของทุกเดือน(กรณีทต่ี รงกับวันหยุดจะโอนให้ใน
วันทำ�การถัดไป)
5. สิทธิพเิ ศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษทั
เงือ่ นไขการสมัครสมาชิก
กรอกใบสมัครด้วยตนเองเท่านัน้ โดยระบุรายละเอียด
ทีถ่ กู ต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยเฉพาะ
1.1 ชือ่ -สกุล
1.2 ทีอ่ ยูส่ �ำ หรับจัดส่งเอกสาร และสินค้าอย่างละเอียด
1.3 หมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ะดวกในการติดต่อ
1.4 เลขทีบ่ ตั รประชาชน พร้อมแนบสำ�เนา
1.5 เลขทีบ่ ญ
ั ชีออมทรัพย์ของผูส้ มัคร พร้อมแนบสำ�เนา
1.6 ชือ่ สปอนเซอร์ (ผูแ้ นะนำ�)
1.7 ค่าสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ 250 บาท

ต้องการศูนย์ใหญ่ในจังหวัดต่อไปนี้
ภาคกลาง
• กรุงเทพฯ
(เขตละ 1 ศูนย์)
• กาญจนบุรี
• ฉะเชิงเทรา
• ชัยนาท
• ประจวบคีรีขันธ์
• นนทบุรี
• ปทุมธานี
• พระนครศรีอยุธยา
• ราชบุรี

ภาคเหนือ
• ลพบุรี
• สมุทรสงคราม
• สมุทรสาคร
• สุพรรณบุรี
• สระบุรี
• สิงห์บุรี
• อ่างทอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• กาฬสินธ์ุ
• ขอนแก่น
• ชัยภูมิ
• นครพนม
• นครราชสีมา
• บุรีรัมย์
• บึงกาฬ
• มหาสารคาม
• มุกดาหาร
• ยโสธร

• ร้อยเอ็ด
• เลย
• ศรีสะเกษ
• สกลนคร
• สุรินทร์
• หนองคาย
• หนองบัวลำ�ภู
• อำ�นาจเจริญ
• อุดรธานี
• อุบลราชธานี

• เชียงราย
• เชียงใหม่
• ตาก (อ.เมือง)
• น่าน
• พะเยา
• เพชรบูรณ์
• แม่ฮ่องสอน
• ลำ�ปาง
• ลำ�พูน
• สุโขทัย

ภาคตะวันออก
• อุตรดิตถ์
• กำ�แพงเพชร
• พิจิตร
• อุทัยธานี
• พิษณุโลก

• ตราด
• ระยอง
• สระแก้ว

ภาคใต้
• กระบี่
• ชุมพร (อ.เมือง)
• นครศรีธรรมราช (อ.เมือง)
• นราธิวาส
• ปัตตานี
• ตรัง
• พังงา
• ภูเก็ต
• ระนอง
• สตูล

• สงขลา (อ.เมือง)
• สุราษฎร์ธานี
(อ.เกาะพะงัน)

• สุราษฎร์ธานี
(อ.เกาะสมุย)
• ยะลา
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ศูนย์ ใหญ่

บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : กรุงเทพฯ
และปริมณฑล
ศูนย์สายไหม จ.กรุงเทพฯ โทร. (02) 973-9271
ศูนย์ส�ำ โรงเหนือ จ.สมุทรปราการ โทร 081-9248998

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : ต่างจังหวัด
ศูนย์ อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร. 094-9296956
ศูนย์ อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร. 081-9456536
ศูนย์ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร. (077) 576-677
ศูนย์ อ.แม่สอด จ.ตาก โทร. (055) 535-299
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครนายก โทร. 065-294-4423
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครปฐม โทร. (034) 253-789
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร. (056) 222-102
ศูนย์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
โทร. (075) 423-468

ศูนย์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทร. (075) 358-178
ศูนย์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โทร. (037) 213-502
ศูนย์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โทร. (032) 493-685
ศูนย์ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 084-0573922
ศูนย์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 081-8915491

แจ้งความจ�ำนงการเปิดศูนย์ใหญ่ได้ที่
คุณปนัดดา วิถพ
ี ฒ
ั น์ (โค้ชมด)
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายขาย

คุณรัชชาภา ไชยมล (โค้ชวิว)
ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย

คุณจุฑาทิพย์ ผงพิลา (โค้ชโอ๋)
ผูจ้ ดั การฝ่ายปฎิบตั กิ าร

(Executive Sales Manager)

(Sales Manager)

(Operation Manager)

โทร 086-367-7804

โทร 086-358-8052
ID Line : v_view555

โทร 093-956-2659

ID Line : modtanoy18
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