สÑÞÞาใจ

สวัสดีพน่ี อ้ ง ครอบครัวไทยธรรมฯ ทีร่ กั ทุกท่าน สวัสดีกนั วันนีด้ ว้ ยบทความประทับใจ เพราะเป็นความจริงของ
ชีวติ ลองอ่านและติดตามกันดูนะคะ
“คนทัง้ หลาย มักขาดเหตุผล ไม่คดิ อย่างรอบคอบ และยึดถือตนเองเป็นทีต่ ง้ั ก็ขอให้คณ
ุ อภัยให้เขาไปเถิด ถ้า
หากเขามีจติ ใจเผือ่ แผ่ ผูค้ นกลับกล่าวหาว่าคุณทำาไปเพราะมีเจตนาทีเ่ ห็นแก่ตวั มีเจตนาทีซ่ อ่ นเร้นก็ขอให้คณ
ุ จงมีจติ ใจ
เผือ่ แผ่ตอ่ ไปเถิด ถ้าหากคุณต้องประสบความสำาเร็จ แล้วพลอยทำาให้คณ
ุ ต้อง เอาชนะทัง้ หมูเ่ พือ่ นดี และเพือ่ นร้ายของ
คุณ ก็ขอให้คณ
ุ จงประสบความสำาเร็จต่อไปเถิด
อะไรทัง้ หลายทีค่ ณ
ุ สร้างขึน้ ด้วยเวลานานแรมปี อาจมีบางคนทำาลายมันสิน้ ไปเพียงชัว่ ข้ามคืน ก็ขอให้คณ
ุ จง
สร้างมันต่อไปเถิด ถ้าหากคุณได้พบกับความสงบ และความสุข แต่ผคู้ นทัง้ หลายกลับริษยา ก็ขอให้คณ
ุ จงมีความสุข
ต่อไปเถิด สิง่ ดีงามทีค่ ณ
ุ ทำาลงไปในวันนี้ คนทั้งหลายมักหลงลืมไปในวันพรุ่งนี้ ก็ขอให้คุณจงทำาสิ่งดีงามต่อไปเถิด”
“ขอใหมอบสิง่ ทีด่ ที ส่ี ดุ ของคุณใหโลกใบนีเ้ ถิด”
แลวคุณจะไดรบั ทราบวาในวันพิพากษาวันสุดทายนัน้
จะมีแตเพียงตัวคุณ และพระผูเ ปนเจาเทานัน้
ไมใชตวั คุณ และคนทัง้ หลายเหลานัน้
แม่ชี เทเรซ่า
คัดลอกมาให้เพือ่ นสมาชิกได้อา่ นถึงความมัน่ คงทางจิตใจ ความตัง้ ใจอย่างแรงกล้าทีจ่ ะทำาความดี ไม่ตา่ งกับ
เราชาวพุทธทีถ่ กู สัง่ สอน ให้รดู้ รี ชู้ ว่ั ความดีอาจจะทำายากหน่อย เพราะต้องสูก้ บั กิเลส แต่ความดีเป็นสากล ความดีเป็น
ประโยชน์ ความดีเป็นความสุข
“ดี แปลว่า ทำาให้มคี วามสุข”
การมีความสุข หมายถึง การกระทำาอะไรทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดปัญหา ภาวะความบีบคัน้ เป็นทุกข์ตา่ งๆ เหมือนกันทุก
ชาติ ทุกศาสนา เรามีความดีทเ่ี หมือนกัน เพราะความดีเป็นความจริงของโลก ดังคำาสอนของศาสนาพุทธเชือ่ ว่า ถ้าเราดำาเนิน
ชีวติ ด้วยการอภัย มีจติ ใจเผือ่ แผ่ มุง่ สูค่ วามสำาเร็จด้วยความซือ่ สัตย์ จริงใจ ไม่รษิ ยาใคร และมอบสิง่ ทีด่ ที ส่ี ดุ ให้โลกใบนี้
จงทำาดีตอ่ ไปเถิด เพราะวันทีค่ ณ
ุ หมดลมไปแล้ว คุณจะมีเฉพาะความดีเหล่านีเ้ ท่านัน้ ทีต่ ดิ ตัวไป ในทางตรงกันข้ามใครที่
ปฏิบตั แิ ต่ความเลว เขาก็จะมีแต่ความเลวความชัว่ นัน้ ๆ ติดตามหลอนเขาไปทุกภพ คุณมีสทิ ธิท์ จ่ี ะเลือก
และครอบครัวของเรา ไทยธรรม เลือกทีจ่ ะทำาสิง่ ดีเรามีความตัง้ ใจดุจสัญญาใจร่วมกันว่าเราจะบำารุงดูแล เกือ้ กูล
กันทีจ่ ะบรรเทาทุกข์ ทีจ่ ะเพิม่ พลังชีวติ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ อย่างมัน่ คง เราจะร่าำ รวยทัง้ ความสุข และร่าำ รวยทัง้ คุณธรรม
นอกจากเราจะร่วมสร้างความดี สิง่ ดี เรายังจะร้อยกันไว้ดว้ ยความรัก พีน่ อ้ ง รูจ้ กั ใครให้บอกต่อๆกันไป ให้ทกุ คนได้ยนิ
ให้เขามาอยูค่ รอบครัวเรา พวกเขาจะได้พบกับ “มหัศจรรย์แห่งรัก” และ“ปาฏิหารย์แห่งธรรม” อย่างทีเ่ ราเป็น เรา
พบเจอกันอยู่
ขอพ่อแม่พน่ี อ้ ง และเพือ่ นๆครอบครัวไทยธรรม มีความสุขกันถ้วนทัว่ ทุกคน และอย่าพลาดทุกๆ บทความใน
เล่มนี้ เพราะจะเป็นประโยชน์มากสำาหรับทุกคน....ทุกเรือ่ งค่ะ
ด้วย....สัญญาใจ
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ไตรมาสแรกของปี 2009 ก็ได้ผา่ นไปแล้ว สำาหรับครอบครัวไทยธรรมของเรา ซึง่ ดิฉนั เห็นการเจริญเติบโตของ
องค์กรทีส่ วนกระแสเศรษฐกิจ (หรือกระแสข่าวเศรษฐกิจ) นัน่ หมายความว่า รายได้ของสมาชิกไทยธรรม ก็ได้มกี ารเติบโต
ขึน้ เช่นกัน ดิฉนั เองมีความเชือ่ มัน่ ว่า การดำาเนินชีวติ หรือ ดำาเนินธุรกิจด้วยความมีสติ ผ่านการไตร่ตรอง และ อยูใ่ นหมู่
กัลยาณมิตรทีด่ ี จะทำาให้แต่ละชีวติ ผ่านพ้นในทุกสถานการณ์ไปได้ดว้ ยดี เหมือนดังพระพุทธพจน์ทว่ี า่ “ธรรมย่อมรักษา
ผูป ระพฤติธรรม”
ในบรรดาทรัพย์สนิ ทัง้ หมดทีม่ นุษย์มี หรือ คิดว่าตัวเองครอบครอง แท้จริงก็เป็นเพียงสมบัตผิ ลัดกันชม หรือ การ
เช่าระยะยาวเท่านัน้ ยาวเท่าไร ก็แล้วแต่วา่ ชีวติ แต่ละคนยาวนานได้สกั เท่าไร พืน้ ดินทีเ่ รายืน หรือ บ้านทีเ่ ราอาศัยอยู่ ก็เคย
เป็นบ้าน “ของ” ผูอ้ น่ื มาก่อน ตลอดระยะเวลาการดำาเนินการ 4 ปีกว่าของไทยธรรม ดิฉนั คุณจารุณี และ อ.รินทร์ลภัส
ได้ทาำ งานร่วมกัน และ ร่วมกับผูน้ าำ ทุกท่าน และ ก็ได้เห็นด้วยความชืน่ ชมว่า เหล่าผูน้ าำ ทีป่ ระสบความสำาเร็จในไทยธรรม
เวลานี้ ล้วนแล้วแต่เป็นผูท้ ม่ี จี ติ ใจเอือ้ เฟอ แบ่งปัน และ เป็นผูบ้ ริหารองค์กรทีใ่ จกว้างอย่างแท้จริง
ขอเพียงแต่ผนู้ าำ แต่ละท่าน เลือกสมาชิกเข้ามาร่วมองค์กรของท่าน เป็นสมาชิกทีม่ จี ติ ใจโอบอ้อมอารี ยึดมัน่ ใน
ศีลธรรม และ ซือ่ สัตย์สจุ ริตเหมือนท่าน ครอบครัวไทยธรรม ก็จะเป็นสังคมทีเ่ ปีย มด้วยมิตรไมตรี และ ความสำาเร็จ ทีม่ า
พร้อมทรัพย์ในทางโลก และ อริยะทรัพย์ ซึง่ เป็นทรัพย์ทแ่ี ท้จริง
ด้วยความจริงใจ

ห้าสารอาหารจำ�เป็นในวงการสุขภาพ
อวัยวะหลักของมนุษย์ คือ สมอง หัวใจ ไต
แต่ผลทีท่ �ำ ให้สาร OPC
และ โครงสร้างกระดูกทีม่ คี วามหนาแน่น และ แข็งแรง
โด่งดังในวงการเครื่องสำ�อาง
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอแนะนำ� 5 สารอาหาร ทีใ่ ห้ผลใน
เป็ น ผลจากการรั บ ประทาน
การบำ�รุงรักษา 4 อวัยวะหลัก ทำ�ให้มนุษย์มชี วี ติ ยืนยาว
OPC เพื่อลดฝ้า รอยด่างดำ�
อย่างมีสขุ ภาพ และ คุณภาพชีวติ ทีด่ ี เป็นสารอาหารทีไ่ ด้ และ ทำ�ให้กระจางลง เนือ่ งจากคุณสมบัตใิ นการลดการ
รับการยอมรับ ในวงการแพทย์แผนปัจจุบนั และ มีงาน สร้างเม็ดสีใต้ผิวหนัง ผลงานวิจัยทางการแพทย์ล่าสุด
วิจยั ทางการแพทย์มากมาย
ในปี 2002 (Phytother Res. 2002 Sep;16(6) 567-71)
สารสกัดจากเมล็ดองุน่ ที่ศูนย์วิจัยของ Xiyuan Hospital ประเทศจีน ในการ
สารสกัดเพื่อผิวสวย พิทักษ์ ทำ�การทดลองกับผูท้ เ่ี ป็นฝ้า 30 คน ได้รบั สาร OPC วัน
หลอดเลื อ ด ป้ อ งกั น มะเร็ ง ละ 75 มก. เป็นเวลา 30 วัน พบว่า 80% ของผูเ้ ข้ารับ
การทดลอง มีขนาดของฝ้าทีเ่ ล็กลง และ ฝ้าจางลง
ป้องกันฝ้า
สารสกัด OPC (Oligomeric Proanthocyanidine) จากเมล็ด ด้วย มีรายงานการวิจัยอีกมากมายที่สนับสนุนผลงาน
องุน่ ถูกค้นพบ และ ทำ�การวิจยั ตัง้ แต่ปี 1951 โดยมีขอ้ บ่ง วิจยั นี้ ทำ�ให้มกี ารนำ�สาร OPC มาใช้รว่ มในการรักษาผู้
ใช้ ในการทำ�ให้หลอดเลือดแข็งแรง และ ยืดหยุน่ ดี ป้องกัน ที่เป็นฝ้ามากขึ้น ด้วยขนาดรับประทานต่างๆกัน ตั้งแต่
เส้นเลือดฝอยแตก และ นำ�มาใช้ในการรักษาอาการ 75 – 100 มก./วัน
คุณสมบัติสำ�คัญอีกข้อหนึ่งของสาร OPC คือ
หลอดเลือดดำ�ผิดปกติต่างๆ เช่น ริดสีดวง เส้นเลือด
คุณสมบัติในการจับกับเส้นใยคอลลาเจน (Collagen
ขอด เป็นต้น
หลอดเลือดทีไ่ ปเลีย้ งสมองของเรา ล้วนแล้วแต่เป็นหลอด Binding Properties) คุณสมบัติข้อนี้ทำ�ให้สาร OPC
เลือดฝอย ทำ�หน้าที่หล่อเลี้ยงเซลล์สมองจำ�นวนแสน สามารถทำ�ให้หลอดเลือดแข็งแรง และ ยืดหยุน่ ขึน้
ล้านเซลล์ มีเส้นใยประสาท 20,000 เส้น และ จุดเชือ่ ม เนื่องจากผนังหลอดเลือดประกอบด้วยเส้นใยคอลลา
ระหว่างเซลล์สมอง 50 ล้านล้านจุด เมือ่ เรามีอายุมาก เจนปริมาณมากนัน่ เอง และ คุณสมบัตเิ ดียวกันนี้ ยังส่ง
ุ สมบัตใิ นการพิทกั ษ์เส้นใยคอ
ขึน้ คือ ในผูช้ ายอายุ 35 ปี และ ผูห้ ญิงอายุ 40 ปี ขึน้ ผลให้สารสกัด OPC มีคณ
ไป เส้นเลือดของเราจะแข็ง และ เปราะ แตกง่ายขึน้ รวม ลลาเจนใต้ชน้ั หนังแท้ ไม่ให้เสือ่ มสลาย เป็นการป้องกัน
ทัง้ มีโคเลสเตอรอลในเลือดสูงขึน้ สารสกัดเมล็ดองุน่ จะ ริว้ รอย และ ความเหีย่ วย่นได้อกี ด้วย ดังนัน้ หากเรา
ทำ�ให้หลอดเลือดมีความแข็งแรง ยืดหยุน่ ได้ดี ไม่เปราะ ต้องการจะรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มี
และ แตกง่าย เป็นการป้องกันเส้นเลือดฝอยในสมอง ทั้งคอลลาเจน และ สารสกัด OPC ควรจะแยกรับ
แตก สาเหตุหลักของการเป็นอัมพาต อัมพฤกษ์ ได้อย่าง ประทานคนละเวลากัน เพื่อให้สารทั้งสองชนิด ไม่
จับกันเองเสียก่อน เพือ่ ประโยชน์สงู สุดในการดูดซึม
เป็นรูปธรรม
และ การกระจายตัวของสาร OPC

เภสัชไทยธรรม
กลไกการออกฤทธิข์ องสาร OPC
1. ต้านอนุมลู อิสระ ชะลอความเสือ่ ม และ ความแก่
ชราของเซลล์
2. กระตุน้ ภูมติ า้ นทาน
3. จับกับคอลลาเจน และ อิลาสติน โปรตีนบนผนัง
หลอดเลือด ทำาให้หลอดเลือดแข็งแรง และ ยืดหยุ่นดี
ขึน้ ซ่อมแซมผนังหลอดเลือดทีบ่ าดเจ็บ หรือ เสียหาย
4. กระตุน้ การไหลเวียนเลือด
5. ป้องกันการแข็งตัวของเกร็ดเลือด ป้องกันหลอด
เลือดอุดตัน ได้ประโยชน์ในการ ป้องกันหลอดเลือด
หัวใจอุดตัน ป้องกันหลอดเลือดในสมองอุดตัน ป้องกัน
การเกิดลิม่ เลือด
การได้รบั สารสกัด OPC ใน
ปริมาณ 40 – 80 มก./วัน คือ
เกรพซีดพลัสไลโคปน วันละ
1-2 แคปซูล นอกจากจะทำาให้
ฝ้าจาง ผิวขาว ใส แล้ว ยังมีผล
ประโยชน์มหาศาลต่อร่างกาย
ในด้านต่างๆต่อไปนี้

ชะลอความชรา ขณะนีส้ าร OPC เป็นสาร
ต้านอนุมลู อิสระทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด สูงกว่าวิตามินอี
ถึง 50 เท่า และ สูงกว่าวิตามินซี 20 เท่า ต้านโรคเรือ้ รัง
อันเกิดจากความเสือ่ มได้กว่า 60 โรค
ปองกัน และ ลดการเกิดฝา ทำาให้ฝา้ จางลง
เนือ่ งจากมีคณ
ุ สมบัตใิ นการลดการสร้างเม็ดสีใต้ผวิ หนัง
ปองกันการเสื่อมของเสนใยคอลลาเจน
และอิลาสตินใตผิวหนัง ช่วยให้ผิวนุ่มนวล แลดูอ่อน
เยาว์

ปองกันเสนเลือดฝอยในสมองแตก จึงใช้
ป้องกันการเกิดอัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ประเทศฝรั่งเศส
สาร OPC จัดเป็นยาทีแ่ พทย์สง่ั จ่ายในผูป้ ว่ ยทีม่ แี นวโน้ม
ของเส้นเลือดเปราะ เส้นเลือดแตก และ หลอดเลือด
อุดตัน
กระตุน การไหลเวียนเลือด และ ปรับสมดุล
ความดันโลหิต
แนะนำาในผูท่ีเป็นเสนเลือดขอด และ มี
ปญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดฝอย เช่นร่างแหหลอด
เลือดฝอยทีก่ ระจายเป็นใยแมงมุมทีข่ า
ปรับสมดุลโคเลสเตอรอล
ลดอาการอักเสบและอาการบวม ทั้งก่อน
และ หลัง การผ่าตัด รวมทัง้ อาการบาดเจ็บทีเ่ กิดจากการ
เล่นกีฬา และ อาการอักเสบทีเ่ กิดจากข้อเสือ่ ม ทำาให้ขอ้
ยืดหยุน่ ดีขน้ึ
แนะนำาในผูป ว ยเบาหวาน เพือ่ ให้หลอดเลือด
ฝอยของผูป้ ว่ ยเบาหวานแข็งแรง และ ยืดหยุน่ ขึน้ ชะลอ
อาการจอตาเสือ่ มเนือ่ งจากน้าำ ตาลในเลือดสูง ลดน้าำ ตาล
ในเลือด ทัง้ ผูป้ ว่ ยเบาหวาน แบบกินยา และ ฉีดยา
ชะลออาการของผูป ว ยตอกระจก
ช่วยลดอาการปวดทองประจำาเดือน
ทำาใหอาการภูมแิ พดขี น้ึ ปองกันปอดเสือ่ ม
แนะนำาในผูป ว ยโรคปอด
กระตุน้ ภูมติ า้ นทานของร่างกาย
ทำาใหความสามารถในการเรียนรู สมาธิ
และ ความจำาดีขน้ึ
ช่วยในผูป ว ย SLE และ ขออักเสบรูมาติกส์
ปองกันมะเร็ง ใชลดผลขางเคียงจากการได
รับเคมีบาำ บัดในผูป ว ยมะเร็ง ใชเป็นการรักษาร่วมใน
มะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งเตานม มะเร็งต่อมลูก
หมาก มะเร็งต่อมน้าำ เหลือง เป็นต้น
และ ยังมีคณ
ุ สมบัตอิ น่ื ๆอีกมากมาย ทำาให้ OPC ได้

รับการยกย่องในวงการเภสัชกรรมว่า เป็น “อาหาร
เสริมมหัศจรรย์” ซึง่ สามารถรับประทานได้อย่างต่อ
เนือ่ ง โดยไม่ท�ำ ให้เกิดการสะสม เนือ่ งจากสาร OPC
จะอยู่ในร่างกายได้เพียง 72 ชม. ก็จะถูกขับจากระบบ
อย่างรวดเร็ว

โคเอนไซม์ควิ เทน สารอาหารจำ�เป็น
สำ�หรับหัวใจทีแ่ ข็งแรง

โคเอนไซม์ควิ เทน หรือ โคคิวเทน (Coenzyme
Q10) ทำ�หน้าทีร่ ว่ มกับเอนไซม์ทกุ ชนิดในร่างกาย ในการ
ทำ�งานของปฏิกริ ยิ าเคมีทกุ ชนิดซึง่ เกิดขึน้ ภายในร่างกาย
โคคิวเทน มีบทบาทสำ�คัญในการทำ�หน้าทีเ่ ป็นเชือ้ เพลิง
ในปฏิกริยาการหายใจของเซลล์ หากไม่มีโคคิวเทน
เซลล์จะไม่สามารถหายใจได้เลย แม้จะมีออกซิเจน
ก็ตาม หากเปรียบเซลล์แต่ละเซลล์เป็นเสมือนรถยนต์ โค
คิวเทนคือสวิตซ์ซง่ึ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นตัวสตาร์ทรถยนต์นน่ั เอง
ในร่างกายของสัตว์ประเภทที่มีอายุส้ัน เช่น
แบคทีเรีย แมลง หนู จะมีโคคิวเทนในปริมาณน้อย
เทียบกับร่างกายของสัตว์ประเภทที่มีอายุยืนยาว เช่น
มนุษย์ และ สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม จะมีปริมาณโคคิวเทน
ในร่างกายมาก โคคิวเทนมีอยู่ในเซลล์ทุกๆเซลล์ของ
ร่างกาย และ ในแต่ละอวัยวะของร่างกาย จะมีโคคิวเทน
ในปริมาณทีไ่ ม่เท่ากัน
อวัยวะทีม่ ปี ริมาณโคคิว
เทนมาก คือ หัวใจ ตับ ไต และ สมอง ซึง่ เป็นกลุม่
อวัยวะที่ต้องการโคคิวเทนในปริมาณสูง เนื่องจากเป็น
อวัยวะทีท่ �ำ งานหนักทีส่ ดุ ในร่างกาย

นอกจากทำ�หน้าทีเ่ ป็นเชือ้ เพลิงในกระบวนการหายใจให้
กับเซลล์ทุกเซลล์แล้ว โคคิวเทนยังเป็นสารต้านอนุมูล
อิสระประสิทธิภาพสูง และ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
วิตามินอีในเซลล์ นอกจากนี้ ยังทำ�หน้าทีป่ กป้องผิวจาก
การถูกทำ�ลายโดยแสงแดด
ปกติแล้ว โคคิวเทน เป็นสารธรรมชาติ ซึ่ง
ถูกผลิตขึ้นภายในเซลล์ของร่างกาย และ ก็เหมือนกับ
สารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆ คือ เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น
ร่างกายก็จะผลิตได้น้อยลง การลดลงของระดับโคคิว
เทนในเซลล์ เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดความผิดปกติ
และ รอยโรคมากมาย เช่น สภาวะแก่ชรา ภูมติ า้ นทาน
ต่�ำ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และ โรคอัลไซม์เมอร์ เป็นการ
ยากมากทีจ่ ะหาโคคิวเทนรับประทานจากอาหารประจำ�
วัน เนือ่ งจากโคคิวเทนจะมีมากในเนือ้ สัตว์ดบิ ๆ เช่น ตับ
ดิบๆ เนือ้ วัวดิบๆ แซลมอน เป็นต้น หากเราต้องการได้
รับสารอาหารทีส่ ง่ ผลดีอย่างน่าอัศจรรย์น้ี ก็จ�ำ เป็นอย่าง
ยิง่ ทีเ่ ราจะต้องได้รบั จากอาหารเสริม
โคคิวเทนกับโรคหัวใจ
หัวใจ เป็นอวัยวะซึง่
ต้องใช้พลังงานสูง เนื่องจาก
หัวใจมีอตั ราการเต้น 60 ครัง้
ต่อนาที หรือ 100,000 ครั้งต่อวัน โดยไม่มีการหยุด
พัก ตลอดชีวติ ของคนเรา หัวใจเต้นถึง 2.5 พันล้าน
ครัง้ โดยเฉลีย่ และ เป็นอวัยวะทีต่ อ้ งใช้โคคิวเทน
ในปริมาณสูงมาก เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการสร้าง
พลังงานให้กบั เซลล์หวั ใจจำ�นวน 2 ล้านเซลล์ กล้าม
เนือ้ หัวใจ ต้องการโคคิวเทนในปริมาณทีม่ ากกว่าอวัยวะ
อืน่ ๆถึง 2 เท่า ผูป้ ว่ ยโรคหัวใจ และ หลอดเลือด มีปริมาณ
โคคิวเทนในกล้ามเนือ้ หัวใจ เพียง 75% ของผูท้ ม่ี สี ขุ ภาพ
ปกติ และ เมือ่ ปริมาณโคคิวเทนในกล้ามเนือ้ หัวใจ ลดลง
ต่�ำ กว่า 25% หัวใจก็จะหยุดทำ�งาน

แพทย์แผนปัจจุบนั จำานวนมากใน
สหรัฐอเมริกาสัง่ จ่ายโคคิวเทนร่วมกับ
ยาแผนปัจจุบนั ในการรักษาผูป้ ว่ ยโรค
หัวใจ และ พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่มี
อาการดีข้ึนอย่างน่าพึงพอใจ รวมทั้ง
ทำาให้การจ่ายยาแผนปัจจุบันลดลง
โดยไม่มผี ลข้างเคียงทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ใดๆ ผลงานวิจยั ทีน่ า่
สนใจในสหรัฐอเมริกา โดย Dr. Langsjoen และ Dr. Folkers แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญโรคหัวใจในสหรัฐอเมริกา พบว่า
อายุของผูป้ ว ยโรคหัวใจทีม่ กี ารรับประทาน โคคิวเทน
เป็นอาหารเสริม มีอายุทย่ี นื ยาวกว่าผูป้ ว ยทีไ่ ม่ได้รบั
โคคิวเทน เป็นระยะเวลาโดยเฉลีย่ ถึง 3 ป
ผลวิจัยทางการแพทย์ท่ีถูกตีพิมพ์จากทั่วโลก
กว่า 50 ฉบับ ตัง้ แต่ปี 1990 รายงานตรงกันว่า การได้
รับโคคิวเทน ให้ผลดีอย่างยิง่ กับ ผูป้ ว่ ยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจ
ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการหัวใจเต้นผิดจังหวะ ผูป้ ว่ ยโรคเกีย่ วกับ
หลอดเลือดไปเลีย้ งหัวใจ ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะหลอดเลือดหัวใจ
อุดตัน ผูป้ ว่ ยลิน้ หัวใจรัว่ และ ผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง
ผู้ป่วยบางราย มีอาการดีข้ึนมากจนสามารถหลีกเลี่ยง
การผ่าตัดหัวใจได้ รวมทั้งผู้ป่วยที่ผ่านการผ่าตัดเปด
เส้นเลือดใหม่ให้หวั ใจ (Bypass Surgery) ก็มอี าการฟน
ตัวหลังผ่าตัดอย่างรวดเร็ว Dr. Robert C. Atkins แพทย์ผู้
เชีย่ วชาญโรคหัวใจจากสหรัฐอเมริกา ซึง่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านโภชนะบำาบัดด้วย แนะนำาว่า ผูป้ ว่ ยโรคเกีย่ วกับหัวใจ
และ หลอดเลือดทุกคน ควรได้รับสารอาหารโคคิวเทน
เสริม ในชีวติ ประจำาวันอย่างสม่าำ เสมอ และ ต่อเนือ่ ง

โคคิวเทน กับโรคความดัน
โลหิตสูง
ผลการวิ จัย จาก Dr.
Atkins บ่งบอกว่า ผู้ป่วยกว่า
75% ทีม่ ภี าวะความดันโลหิตสูง ไม่จาำ เป็นต้องพึง่ ยารักษา
ความดันอีกต่อไป โดยการรับประทานโคคิวเทนเสริมวัน
ละประมาณ 60 – 100 มิลลิกรัม
โคคิวเทนกับการลดน้าำ หนัก
มีรายงานการใช้โคคิว
เทนปริมาณ 100 มิลลิกรัมต่อวัน
ร่วมกับการควบคุมอาหาร ใน
อาสาสมัครทีม่ นี าำ้ หนักเกิน พบว่า อาสาสมัครมีนาำ้ หนักตัว
ลดลงโดยเฉลีย่ 13.5 กิโลกรัม ภายในระยะเวลา 2 เดือน
เนือ่ งจากโคคิวเทนจะทำาให้เกิดการเผาผลาญมากขึน้ และ
มีการใช้ไขมันเป็นแหล่งพลังงานในการเผาผลาญ
โคคิวเทนกับมะเร็ง
ในร่างกายของผู้ป่วย
มะเร็ ง จะมี ป ริ ม าณโคคิ ว เทน
ลดลงกว่ า ปกติ ม าก รายงาน
ทางการแพทย์มากมายบอกตรงกันว่า การให้
โคคิ ว เทนในผู้ปว ยมะเร็ ง ทำ า ให้ ผู้ปว ยส่ ว นใหญ่ มี
อาการดีขน้ึ แต่ผลการวิจยั ทีโ่ ด่งดัง เป็นของนายแพทย์
ชาวเดนมาร์ค ในปี 1993 ทีท่ ดลองให้โคคิวเทนในปริมาณ
90 มิลลิกรัมต่อวัน ในผู้ป่วยมะเร็งหน้าอกระยะสุดท้าย
จำานวน 32 คน อายุตง้ั แต่ 32-81 ปี ทีม่ กี ารกระจาย
ของมะเร็งไปยังต่อมน้ำาเหลืองแล้ว ร่วมกับการรักษา
ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน เป็นระยะเวลาหลายเดือน
ปรากฏว่า ผู้ป่วยทั้งหมดรอดชีวิต โดยทีผ่ ้ปู ่วยส่วนใหญ่
มีอาการดีขน้ึ และ ผูป้ ว่ ย 4 ใน 32 ราย ในกรณีศกึ ษานี้
หายขาดจากมะเร็งในทีส่ ดุ ทัง้ นี้ โคคิวเทน ไม่ได้มผี ลฆ่า

เซลล์มะเร็งโดยตรง แต่โคคิวเทน ทำาให้รา่ งกายมีภมู ิ โคคิวเทนกับ อาการอ่อนเพลีย ไรเรีย่ วแรง
เมือ่ ร่างกายผลิตพลังงานได้น้อยลง ร่างกาย
ต้านทานสูงขึน้ มีผลให้กระบวนการทำาลายสิง่ แปลก
ปลอมตามธรรมชาติของร่างกาย ทำาหน้าที่ทำาลาย เราจะรูส้ กึ อ่อนเพลีย ไร้เรีย่ วแรง สมองมึนงง โคคิวเทน
เป็นสารอาหารที่สำาคัญในการที่ร่างกายจะดึงเอาแหล่ง
เซลล์มะเร็งเอง
พลังงานในเซลล์มาใช้ไม่วา่ จะเป็นจากคาร์โบไฮเดรต หรือ
โคคิวเทนกับสมอง
ไขมัน มีการใช้โคคิวเทนในผูท้ อ่ี อกกำาลังกายแบบแอโรบิค
อวั ย วะที่ มี โ คคิ ว เทน และ นักกีฬามาราธอน ทำาให้มคี วามทนทานต่อการออก
ในปริมาณมากอีกอวัยวะหนึ่ง กำาลังกายนานขึน้ และ เหนือ่ ยน้อยลง
คือ สมอง ซึง่ เป็นอวัยวะทีต่ อ้ งใช้
โคคิวเทนกับโรค AIDS
พลังงานมาก เมือ่ ปริมาณโคคิวเทนในเซลล์สมองลด
เนื่ อ งจากโคคิ ว เทน
ลง เมือ่ คนเรามีอายุมากขึน้ จะนำาไปสูโ่ รคแห่งความ
เป็
น
สารกระตุ
้ น ภู มิ ต้ า นทาน
เสือ่ มของเซลล์สมองหลายชนิด ไม่วา่ จะเป็นอัลไซม์เม
ของร่างกาย แนะนำาให้ใช้โค
อร์ หรือ แม้กระทัง่ โรคพาร์กนิ สัน ซึง่ เมือ่ มีการให้โคคิวเท
คิ
ว
เทนเสริ
ม
ในผู
ป
้
ว

ย
AIDS
เพือ่ เพิม่ ภูมติ า้ นทาน และ
นร่วมในผูป้ ว่ ยเหล่านี้ พบว่าผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่มอี าการดีขน้ึ
ทำาให้รา่ งกายใช้พลังงานได้ดขี น้ี

โคคิวเทนกับโรคเหงือก
โรคเหงือกอักเสบเป็นอาการทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ แต่วยั
กลางคนเป็นต้นไป กว่า 68% ของผูส้ งู อายุชาวอเมริกนั
เป็นโรคเหงือกอักเสบ เนื่องจากเมื่อคนมีอายุมากขึ้น
การซ่อมแซมตัวเองของเหงือกจะทำาได้นอ้ ยลง นอกจาก
นี้เส้นใยคอลลาเจนซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่ยึดเหงือกเข้ากับฟัน
ยังเสือ่ มลง ทีญ
่ ป่ี นุ่ จึงมีการนำาโคคิวเทนมารักษาอาการ
เหงือกอักเสบ ทัง้ รูปแบบของการรับประทานเป็นอาหาร
เสริม และ การทาลงไปตรงๆทีบ่ ริเวณเหงือก ผลปรากฎ
ว่า อาการของผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ดขี น้ึ อย่างรวดเร็ว เทียบกับ
การรักษาโรคเหงือกโดยวิธปี กติทไ่ี ม่มกี ารให้โคคิวเทนร่ว
มด้วย ทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ มีการผสมโคคิวเทนในผลิตภัณฑ์
ยาสีฟนั และ น้าำ ยาบ้วนปาก เพือ่ ช่วยดูแลรักษาเหงือก
ด้วย

โรคต่างๆเหล่านี้ แนะนำาใหรบั ประทาน
โอริซอล เทน และ เกรฟซีดพลัสไลโคปน

โรคหัวใจ
เป็นสาเหตุการตายอันดับ 4 ของคนไทย ตาม
สถิตกิ ระทรวงสาธารณสุขปี 2549 ในกลุม่ โรคไม่ตดิ เชือ้
ในบรรดาโรคหัวใจและหลอดเลือด มีโรคหลอดเลือด
หัวใจ เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่ง แต่ยังมีข่าวดี ที่
ผลการวิจัยเมื่อไม่นานมานี้ ระบุว่า มีหลายอย่างที่เรา
สามารถทำาได้ในชีวิตประจำาวัน เพื่อบำารุงรักษาสุขภาพ
หัวใจให้สมบูรณ์ และ แม้เมือ่ ได้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นโรค
หัวใจแล้ว ก็สามารถปรึกษาแพทย์ เพือ่ หาทางบำารุงสุข
ภาพหัวใจ ให้กลับแข็งแกร่งได้

โรคหลอดเลือดหัวใจระยะแรก และ อาการ
เจ็บแน่นหนาอก โรคหลอดเลือดหัวใจ มีชอ่ื เรียกต่างๆ
กันไปหลายชื่อ เช่น โรคหลอดเลือดตีบแข็ง หรือ โรค
หลอดเลือดโคโรนารี เกิดจากการตีบแคบของหลอด
เลือดแดงสายหลักทีน่ าำ เลือดมาเลี้ยงหัวใจ หรือ หลอด
เลือดสาขาของหลอดเลือดแดง ทำาให้เกิดอาการเจ็บ
แน่นหน้าอก ซึ่งอาจเป็นอาการเจ็บที่ไม่รุนแรงนัก หรือ
อาจมีอาการรุนแรงเฉียบพลัน ไปจนถึงภาวะหัวใจวาย
เฉียบพลันได้ ซึง่ การตีบแคบนี้ เป็นผลมาจากการทีม่ ไี ข
มันสะสมอยูบ่ นผนังด้านในของเส้นเลือด
โรคหัวใจอืน่ ๆ มีตง้ั แต่ภาวะหัวใจวาย หรือ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน มักเกิดจากลิม่ เลือดอุดตัน
ในหลอดเลือด ส่วนใหญ่เป็นลิม่ เลือดซึง่ ร่างกายสร้างขึน้
เพือ่ อุดรอยปริแตกของผนังหลอดเลือด ภาวะหัวใจเต้น
ผิดจังหวะ ภาวะหัวใจล้มเหลว

โรคเบาหวาน
โรคเบาหวาน หรือ ภาวะน้าำ ตาลในเลือดสูง ซึง่
มี 2 ประเภท หลักๆ
1. เบาหวานประเภทที่ 1 ร่างกายไม่ผลิตอินซูลนิ เลย
2. เบาหวานประเภทที่ 2 ร่างกายผลิตอินซูลนิ ไม่เพียง
พอ หรือ นำาอินซูลนิ ไปใช้ได้ไม่ดเี ท่าทีค่ วร ซึง่ คนส่วนมาก
จะเป็นเบาหวานประเภทที่ 2 และ สตรีบางคนจะเป็นเบา
หวานขณะตัง้ ครรภ์
เมือ่ เป็นโรคเบาหวาน หลอดเลือดฝอยทัว่ ร่างกาย จะ
แข็ง เปราะ และ หงิกงอ โรคแทรกซ้อนของเบาหวาน ล้วน
แล้วแต่เป็นโรคของหลอดเลือดทัง้ สิน้ ได้แก่ โรคไต โรค
ทางระบบประสาท เนือ่ งจากหลอดเลือดเล็กๆทีไ่ ปเลีย้ ง
เส้นประสาท เกิดภาวะหงิกงอ และ ตีบแคบ จอตาเสือ่ ม
ในเบาหวาน โรคหัวใจ โรคผิวหนัง และ สมรรถนะเสือ่ ม

โรคหลอดเลือดสมอง
เป็นโรคของหลอดเลือด ที่ไปหล่อเลี้ยงสมอง
เกิดขึ้นเมื่อมีล่มิ เลือด หรือ เส้นเลือดฝอยในสมองแตก
ทำาให้เลือดออกฉับพลัน ขัดขวางการส่งเลือดไปเลี้ยง
เซลล์สมองตามปกติ เมือ่ สมองขาดเลือด เซลล์สมองจึง
เสียความสามารถในการทำางาน และ หากการขาดเลือด
นัน้ นานเกินไป เซลล์สมองก็จะตายได้ ชนิดของโรคหลอด
เลือดสมองมี 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ สมองขาดเลือด และ เลือด
ออกในสมอง อาการของโรคหลอดเลือดสมอง มีหลาก
หลาย เนือ่ งจากปัญหาของหลอดเลือดในสมอง อาจเกิด
ขึ้นได้กับส่วนต่างๆของสมอง อาการจึงแตกต่างกันไป
มาก อย่างไรก็ตาม พึงสังเกตอาการต่อไปนี้ รูส้ กึ ชา หรือ
อ่อนแรงทีใ่ บหน้าอย่างเฉียบพลัน โดยเฉพาะเมือ่ เกิดขึน้
กับร่างกายซีกใดซีกหนึง่ หรือ เกิดอาการสับสนด้านคำา
พูด หรือ มีปญ
ั หาเรือ่ งพูด หรือ การทำาความเข้าใจกับ
คำาพูดผู้อน่ื อย่างเฉียบพลัน หรือ มีปญ
ั หาเรือ่ งการมอง
ขึน้ อย่างฉับพลัน ไม่วา่ จะทีต่ าข้างเดียว หรือ ตาทัง้ สอง
ข้าง หรือ มีปัญหาเรื่องการเดิน มึนงง เสียการทรงตัว
อย่างฉับพลัน หรือ เกิดอาการปวดศีรษะอย่างฉับพลัน
โดยไม่มสี าเหตุจากเรือ่ งอืน่

น้าำ มันปลา คือ น้าำ มันทีส่ กัดจากส่วนของเนือ้ ปลา
หนัง หัว และ หาง ของปลาทะเลน้าำ ลึกโดยเฉพาะปลาใน
เขตหนาว ในน้าำ มันปลามีกรดไขมันหลายชนิด แต่ทส่ี าำ คัญ
และมีการนำามาใช้ ทางการแพทย์ คือ กรดไขมันกลุม่ โอเม
ก้า-3 ซึง่ มีกรดไขมันทีส่ าำ คัญอยู่ 2 ชนิด คือ DHA (Docosahexaenoic acid) และ EPA (Eicosapentaenoic) ซึง่ เป็น
กรดไขมันทีจ่ าำ เป็นต่อร่างกาย เพราะร่างกายไม่สามารถ
สร้างขึน้ เองได้ ต้องได้รบั จากอาหารเท่านัน้ แหล่งน้าำ มัน
ปลาในธรรมชาติทด่ี ที ส่ี ดุ คือ ปลาทะเล เช่น แซลมอน
ทูนา่ ซาบะ ซาร์ดนี เฮอร์รง่ิ แองโชวี่ ไวท์ฟช บลูฟช
ชอคฟช ปลาเทร้า แมคเคอเรล เป็นต้น ปลาทะเลทีม่ ี
น้าำ มันปลามาก คือ ปลาทู ปลาสำาลี ปลารัง ปลากระพง
น้าำ มันปลาได้มาจากการสกัดน้าำ มันจากส่วนเนือ้ ปลา หนัง
หัว และหาง ของปลาทะเลหลายชนิด ในขณะทีน่ าำ้ มันตับ
ปลาสกัดจากตับของปลาทะเล และ นิยมรับประทานเพือ่
เสริมวิตามินดี และ วิตามินเอ โดยทีม่ ปี ริมาณกรดไขมัน
จำาเป็น DHA และ EPA ต่าำ กว่าน้าำ มันปลามาก

น้าำ มันปลา

น้าำ มันปลาคืออาหารสมอง

สมองของมนุษย์ จะประกอบไปด้วยกรดไขมันในตระกูล
น้าำ มันปลา คือ DHA และ EPA เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ
DHA เป็นสารอาหารทีจ่ าำ เป็นของสมอง เพราะเยือ่ หุม้ สมอง
จำาเป็นต้องมี DHA พอเพียง การบกพร่อง DHA จะทำาให้เกิด
โรคทัง้ กับสมอง และ จอตา มีหลักฐานทางวิชาการจากทุก
สถาบัน ในทุกประเทศสนับสนุนว่า อาหารทีอ่ ดุ มด้วยน้าำ มัน
ปลา จะบำารุงสมองให้มีสุขภาพดี กรดไขมัน DHA ทำาให้
เยือ่ หุม้ สมองแข็งแรงแต่ออ่ นโยน มีผลให้การติดต่อสือ่ สาร
ระหว่างเซลสมองด้วยกันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สมองจะ
คิด คำานวณได้วอ่ งไว รวมทัง้ มีประสิทธิภาพการรับรู้ และ
ความทรงจำาดีขน้ึ นอกจากนี้ DHA ยังช่วยป้องกันโรคความ
จำาเสือ่ มเนือ่ งจากความชรา ทีเ่ รียกว่าอัลไซม์เมอร์ ทำาให้
สุขภาพจิตดีข้นึ รวมทั้งทำาให้ผ้ปู ่วยโรคซึมเศร้ามีอาการดี
ขึน้ นอกจากนี้ DHA ยังช่วยให้ผปู้ ว่ ยโรค Multiple Sclerosis
(โรคความเสือ่ มของระบบประสาท) มีอาการดีขน้ึ ด้วย และ
ยังป้องกันความเสือ่ มของจอตาได้ดว้ ย
น้าำ มันปลารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
การบริ โ ภคน้ำ า มั น ปลา สามารถทำ า ให้ โ คเลสเตอรอล
และ ไตรกลีเซอไรด์ในหลอดเลือดลดลงได้ นอกจากนี้ยงั
สามารถขยายหลอดเลือด ต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด
ป้องกันหลอดเลือดอุดตัน ทำาให้ลดความเสี่ยงของหัวใจ
ขาดเลือด และ ภาวะหัวใจวาย ลดภาวะเลือดข้น หรือ เลือด
หนืด ทำาให้การไหลเวียนเลือดสะดวกขึน้ และ ปรับสมดุล
ความดันโลหิต
น้าำ มันปลาเพิม่ ประสิทธิภาพในการรักษามะเร็ง
น้าำ มันปลา ป้องกันการเจริญเติบโตของเซลมะเร็ง นอกจาก
นีย้ งั ช่วยระงับการเจริญเติบโตและ แผ่กระจาย (Metastasis)
ของเซลมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งชนิดทีเ่ กีย่ วกับกับฮอร์โมน
(Hormone-Link Cancer) ตัวอย่างเช่น มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งเต้านม ส่วนมะเร็งอย่างอืน่ บางชนิด เช่น มะเร็งปอด
มะเร็งตับ มะเร็งลำาไส้ใหญ่ โดยการระงับการสร้างเส้นเลือด
ใหม่ เพือ่ ไม่ให้เซลมะเร็งได้รบั อาหาร (Anti-Angiogenesis)

น้าำ มันปลาใหผลดีกบั โรคขออักเสบรูมาตอยด์และ
เอสแอลอี รวมทัง้ โรคขอเสือ่ ม
การบริโภคน้าำ มันปลาจะช่วยทุเลาอาการต่างๆของโรคข้อ
อักเสบรูมาตอยด์ คือ อาการข้อฝด และ ตึงในตอนเช้า
อาการอักเสบ และ เจ็บปวด และ มีประโยชน์ในการช่วย
รักษาโรคเอสแอลอีได้อีกด้วย แต่ต้องใช้เวลารับประทาน
อย่างน้อย 3 เดือนขึน้ ไป และ ยังลดอาการอักเสบ และ เจ็บ
ปวดในโรคข้อกระดูกเสือ่ มได้ดว้ ย

น้าำ มันปลากับโรคผิวหนังสะเก็ดเงิน (เรือ้ นกวาง)
น้าำ มันปลาให้ผลดีในการรักษาโรคผิวหนังสะเก็ดเงิน โดย
ลดอาการคัน ผืน่ แดงน้อยลง และ ลดสะเก็ด ซึง่ ให้ผลดี
ทัง้ จากการรับประทาน และ การทา
น้าำ มันปลากับโรคไต
การบริโภคน้าำ มันปลา จะชะลอความพิการของไต และ
ทำาให้ลดความเสีย่ งในการเกิดโรคไตวาย เนือ่ งจากน้าำ มัน
ปลาลดอาการอักเสบในหลอดเลือดตรงกรวยไต เกร็ด
เลือดไม่จับเป็นก้อน และ หลอดโลหิตไม่บีบตัว ทำาให้
ชะลอการเกิดโรคไตวาย น้าำ มันปลาทำาให้เลือดไหลเวียน
มาเลี้ยงไตสะดวกขึ้น ทำาให้ไตได้รับสารอาหาร และ
ออกซิเจน มากขึน้ มาบำารุงเนือ้ ไต
น้าำ มันปลากับโรคตามัวตาบอดในวัยชรา
น้ำามันปลาป้องกันโรคตาบอดจากปัญหาจอตาเสื่อมได้
และ ใช้ในการป้องกันการเกิดอาการลูกตาแห้ง ซึ่งเกิด
จากน้าำ ตาออกมาหล่อเลีย้ งไม่พอ

สารสกัดจากใบแปะกวย
แปะกวย เป็นพืชทีม่ ชี วี ติ อยู่
บนโลกมานานกว่า 200 ล้านปี
แล้ว การใช้แปะกวยเพื่อบำารุง
สมองเริ่ม จากประเทศจี น ต่ อ
มานักวิจัยชาวเยอรมันได้นำาเอา
ใบแปะกวยมาสกัด ซึ่งสารสกัดคุณภาพมาตราฐานจะ
ประกอบด้วยสาร Flavones Glycosides 26% และ สาร
Terpene Lactones 6% นอกจากนี้ยังควรจะขจัดสาร
Ginkgolic acid ซึง่ ทำาให้เวียนศีรษะออก ดังนัน้ การสกัด
จึงมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากกว่าการนำาเอา
ใบแปะกวยมาบริโภคด้วยวิธอี น่ื ๆ
สารสกัดจากแปะกวย ได้มกี ารใช้อย่างแพร่หลาย
ในยุโรป สหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศทั่วโลก
สำาหรับการป้องกันโรคสมองเสือ่ ม หรือ ทีเ่ รียกว่าโรคอัล
ไซเมอร์ทม่ี ีอาการไม่รนุ แรง จากงานวิจยั ทีม่ ีการดำาเนิน
การอย่างกว้างขวาง แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากใบแปะ
กวย มีประสิทธิภาพในการเพิม่ ความทรงจำาระยะสัน้ ช่วย
บรรเทาอาการ รวมทัง้ ชะลอความเสือ่ มของสมอง มีผล
ทำาให้เพิม่ ความตืน่ ตัว และ สมาธิ ช่วยลดภาวะซึมเศร้า
และ ยังมีการนำามาใช้สาำ หรับป้องกันการอุดตันของหลอด
เลือด เพิม่ การไหลเวียนของเลือด บรรเทาอาการเวียน
ศีรษะที่เกิดขึ้นจากความผิด
ปกติ ข องหู ช้ัน ใน ใช้ ไ ด้ ผ ลดี
ในผูป้ ว่ ยไมเกรน ผูป้ ว่ ยเสือ่ ม
สมรรถนะ ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้
นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัด
จากใบแปะกวยสามารถหยุด
ยั้ ง สภาวะโรคตั บ แข็ ง ที่ เ กิ ด
ขึ้นจากไวรัสตับอักเสบ และ
สามารถชะลอความเสื่อม
ของโรคประสาทตาได้ อีก
ด้วย

คอลลาเจน สารอาหารบำารุง ผิว – ผม – เล็บ
– กระดูก
คอลลาเจน เป็นโปรตีนทีม่ ปี ริมาณมากทีส่ ดุ ใน
ร่างกาย คือ มีปริมาณถึง 1 ใน 3 ของโปรตีนทัง้ ร่างกาย
ผลงานวิจยั จากประเทศญีป่ นุ่ พบว่า การรับประทาน
คอลลาเจนอย่างต่อเนือ่ ง มีผลให้ผวิ หนังมีการอุม้ น้าำ มาก
ขึ้น มีการผลิตเส้นใยคอลลาเจนใต้ผิวหนังเพิ่มขึ้น ผลิต
สารไฮยารูโรนิค แอซิด ใต้ผวิ หนังมากขึน้ และ ผลิตองค์
ประกอบทีช่ ว่ ยในการอุม้ น้าำ ใต้ชน้ั หนังแท้ เพิม่ ขึน้ ด้วย

ริ้วรอยบนใบหน้าของคนเรา เกิดจากการ
เสื่อมสลายของชั้นคอลลาเจนใต้ผิว ซึ่งมีปริมาณที่
ลดลงอย่างมากหลังจากมนุษย์มีอายุได้ 18 ป การ
เติมเต็มคอลลาเจนให้กบั ผิว เพือ่ ป้องกันการเกิดริว้
รอยใหม่ และ เพือ่ ลดริว้ รอยเดิม เป็นสิง่ จำาเป็น และ
เนือ่ งจากคอลลาเจน เป็นโปรตีนทีม่ ขี นาดของโครงสร้าง
โมเลกุลใหญ่มาก ไม่สามารถซึมผ่านผิวหนังได้ด้วยการ
ทา วงการแพทย์จึงใช้คอลลาเจนเสริมความงาม และ
ลดริว้ รอยใน 2 รูปแบบเท่านัน้ คือ การฉีดลงใต้ผวิ หนัง
ชัน้ หนังแท้ เพือ่ เติมเต็มชัน้ คอลลาเจนทีย่ บุ ตัวลงไป หรือ
โดยการรับประทานคอลลาเจนเสริม เพือ่ เป็นวัตถุดบิ ใน
การสร้างคอลลาเจนใต้ชน้ั หนังแท้ และ เสริมสร้าง
คอลลาเจนโปรตีน ให้กบั ร่างกาย

นอกจากนี้ คอลลาเจนยังเป็นส่วนประกอบหลักของ
เนือ้ กระดูก และ กระดูกอ่อน คอลลาเจนช่วยป้องกันภาวะ
กระดูกพรุน ข้อต่อเสือ่ ม และ ให้ผลดีกบั ผูป้ ว่ ยข้ออักเสบ
รูมาตอยด์ นอกจากนี้ คอลลาเจนยังเป็นส่วนประกอบ
สำาคัญของผนังหลอดเลือด จอตาและ เส้นเอ็นต่างๆทัว่
ร่างกาย การรับประทานคอลลาเจนเสริมเป็นประจำา ยัง
ช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์ ลดความดันโลหิต และ เพิม่
การไหลเวียนโลหิตได้ดว้ ย และ บำารุงสุขภาพ เส้นผม
ทำาให้ผมไม่หลุดร่วงง่าย เส้นผมหนาขึน้ และผมยาวเร็วขึน้
นอกจากนี้ ยังทำาให้เล็บมีสขุ ภาพแข็งแรง ไม่เปราะหัก ง่าย
คอลลาเจนยังช่วยซ่อมแซม รักษาแผลในกระเพาะอาหาร
และ ให้ผลดีกบั ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นโรคตับแข็งอีกด้วย

มีการนำาคอลลาเจนโปรตีนมาช่วยในการลดน้าำ หนัก
ซึง่ ให้ผลเป็นอย่างดี โดยการรับประทานก่อนนอน ขณะ
ท้องว่าง ห่างจากอาหารมือ้ สุดท้ายประมาณ 3 ชัว่ โมง คอ
ลลาเจนจะทำางานร่วมกับโกรท ฮอร์โมน ซึง่ หลัง่ ขณะนอน
หลับ ทำาหน้าทีด่ งึ ไขมันสะสมภายในร่างกายมาเผาผลาญ
เพื่อให้เกิดพลังงาน นำาคอลลาเจนโปรตีนไปซ่อมแซม
ร่างกาย และ ผิวพรรณ ขณะนอนหลับได้

เมือ่ มนุษย์มอี ายุมากขึน้ สภาพร่างกายมีการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งภายใน และ ภายนอก ขบวนการเผา
ผลาญลดลง อวัยวะต่างๆทำางานได้ไม่มีประสิทธิภาพ
เท่ากับที่เคยมีในวัยหนุ่มสาว ทางการแพทย์พบว่า มี
ฮอร์โมนหลายชนิดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการ
แก่ของมนุษย์ เช่น โกรท ฮอร์โมน ซึง่ จะมีระดับสูงสุดใน
เลือด เมือ่ มนุษย์มอี ายุประมาณ 12-13 ปี เป็นช่วงอายุท่ี
เด็กมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จากวัยเด็กย่างเข้า
สูว่ ยั หนุม่ สาว
เมือ่ มนุษย์มอี ายุประมาณ 20 ปี ระดับฮอร์โมน
ทีล่ ดลงจะมี ดี เอช อี เอ (DHEA) เทสโทสเทอโรน (Testosterone) และ เมลาโทนิน (Melatonin) เมือ่ มนุษย์มอี ายุ
30 ปี ระดับฮอร์โมน เอสโตรเจน (Estrogen) จะลดลง
ทำาให้สตรีในวัยหลัง 30 ปี มีการแก่ลงอย่างรวดเร็ว และ
มีการเปลีย่ นแปลงทางสรีระหลายๆด้าน เช่น ผิวเหีย่ วย่น
เกิดริว้ รอย หน้าอกคล้อยลง มีไขมันสะสมมากขึน้ ตาม
หน้าท้อง ต้นขา และ สะโพก
วงการแพทย์เพื่อความงาม ได้ทำาการศึกษา
ค้นคว้า วิจัย การคืนกลับระดับฮอร์โมน เพื่อคืนกลับ
สมรรถนะ และ สภาพร่างกาย ของวัยหนุ่มสาวให้กับ
มนุษย์ และ ปัจจุบนั ได้มกี ารนำามาใช้เพือ่ การย้อนวัย ไป
จนถึงการยืดความเป็นหนุม่ สาว ยืดวัยทอง และ ชะลอ
ความชรา
ระดับฮอร์โมนชนิดต่างๆในร่างกาย มีความ
สำาคัญ กับการดำารงชีวติ อย่างปกติในทุกแง่มมุ ของมนุษย์
ตั้งแต่สภาพร่างกาย ระดับอารมณ์ ระดับความเครียด
ความดันโลหิต การเผาผลาญ อุณหภูมขิ องร่างกาย รวม
ไปถึงความต้องการทางเพศ และ ความปรารถนาทีจ่ ะมี
ชีวติ อยู่

หลังจากผู้ชายมีอายุ 35 ปี ขึ้นไป จะก้าวสู่
วัยทองในชาย เมือ่ ระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนทีผ่ ลิต
จากลูกอัณฑะลดลง ส่วนร่างกายของผู้หญิง ก็จะผลิต
ฮอร์โมนเพศชายได้ ในจำานวนเล็กน้อย เมือ่ ผูห้ ญิงมีอายุ
มากขึน้ การผลิตฮอร์โมนเพศชายจะลดลง ทำาให้ผหู้ ญิงมี
ความต้องการทางเพศลดลง แม้วา่ จะได้รบั ฮอร์โมนเพศ
หญิงทดแทน แพทย์ทางเลือกในด้านการย้อนวัย เลือก
ทีจ่ ะใช้สารอาหาร ดีเอชอีเอ ทดแทน เนือ่ งจากเป็นสาร
ตัง้ ต้นในการผลิตฮอร์โมนเพศ ทัง้ หญิง และ ชาย ทำาให้
ระดับอารมณ์ และ ความต้องการทางเพศของทั้งหญิง
และ ชายดีขน้ึ
V-MAC เป็นสูตรสารอาหาร เพื่อปรับสมดุล
ฮอร์โมนในร่างกาย โดยเฉพาะฮอร์โมนเพศ ซึง่ ลดลงเมือ่
คนเรามีอายุมากขึน้ ใช้บาำ รุงร่างกาย และ สมรรถนะ ทัง้
บุรษุ และ สตรี ควรรับประทานหลังอาหารทันที และ ควร
รับประทานในเวลาเดียวกันในแต่ละวัน

นวัตกรรมแหงการแกปญ
 หา สิว ฝา รอยดางดํา ริว้ รอยเหีย่ วยน
ผลัดผิวอยางนุม นวล และ เห็นผล ดวย Pharma’s Peel
ปญหาผิวพรรณทีม่ มี ากเป็นอันดับหนึง่

คือ ปัญหา สิว ฝ้า แต่ในคนทีเ่ ป็นสิวมากๆ สิวเรือ้ รัง หรือ
ฝ้าลึก ฝ้าหนาๆ และ เป็นมานาน การรักษาด้วยกรรมวิธี
ปกติ แม้จะควบคูไ่ ปกับการใช้ยา ทัง้ ยารับประทาน และ
ยาทา ก็ดูเหมือนจะช้า และ ไม่ได้ผลทันใจแต่อย่างใด
ปัจจุบนั วงการแพทย์มกี รรมวิธใี หม่ ทีช่ ว่ ยให้ผวิ สวยทันใจ
มากยิง่ ขึน้ ซึง่ จะต้องประกอบไปด้วยขบวนการลอกผิวชัน้
นอกออก เป็นการเปลีย่ นเซลล์ผิวใหม่ทใ่ี ช้ระยะเวลาสั้น
กว่า และ ได้ผลเป็นทีน่ า่ พอใจ
ในขบวนการผลัดเซลล์ผวิ ชัน้ นอกนัน้ วงการแพทย์
สามารถทำาได้หลายวิธี Pharma’s Peel เป็นขบวนการ
ผลัดเซลล์ผิวจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเลือกใช้วิธีท่นี ่มุ นวล
กว่า ผูใ้ ช้ Pharma’s Peel จะไม่ผา่ นกระบวนการลอก และ
ระคายเคืองทีร่ นุ แรง เป็นการผลัดเซลล์ผวิ อย่างนุม่ นวล
และ ค่อยเป็นค่อยไป
การผลัดเปลีย่ นเซลล์ผวิ เพือ่ ความงาม คืออะไร
การผลั ด เปลี่ย นเซลล์ ผิว เพื่อ ความงาม เป็ น
ขบวนการลอกผิวหนังชั้นนอก ซึ่งอาจจะเป็นชั้นหนัง
กำาพร้า หรือ ลงลึกถึงชัน้ หนังแท้ เพือ่ เผยผิวใหม่ทส่ี ดใส
อ่อนเยาว์กว่าเดิม ลดริ้วรอยเห็นผลทันใจ สำาหรับแก้
ปัญหา สิว ฝ้า กระ รอยด่างดำา ผิวเหี่ยวย่นเนื่องจาก
ความชรา
สารทีใ่ ช้ในขบวนการผลัดเปลีย่ นเซลล์ผวิ อาจจะ
ใช้สารออกฤทธิ์เพียงหนึ่งชนิด หรือ มากกว่าหนึ่งชนิด
ผสมผสานกัน ขึน้ อยูก่ บั สภาวะของผิวหนัง และ ปัญหา
ทีต่ อ้ งได้รบั การแก้ไข ผิวหนังหลังการผลัดเซลล์ จะเป็น
ผิวใหม่ ทีอ่ อ่ นเยาว์ สดใส ริว้ รอย สิว ฝ้า กระ จุดด่างดำา
หายไป ให้ผวิ ทีส่ วย สดใส แก่คนไข้อย่างปลอดภัย ภาย
ใต้การดูแลของผูเ้ ชีย่ วชาญ

ผิวหนังของเรา
เป็ น อวั ย วะมี ชี วิ ต ที่ ใ หญ่ ท่ี สุ ด ในร่ า งกาย
ประกอบด้วยเซลล์เป็นจำานวนหลายล้านเซลล์ ซึ่งทุก
วันจะต้องมีการผลัดผิวเก่าออกนับเป็นจำานวนหลายพัน
เซลล์ อย่างไรก็ตาม ขบวนการผลัดผิวนี้ จะผลัดได้ดใี น
เซลล์ผวิ ปกติเท่านัน้ ในเซลล์ผวิ ทีผ่ ดิ ปกติ เช่น สิว ฝ้า กระ
รอยด่างดำา ต่างๆ จะไม่มกี ารผลัดลอกออกจากผิวหนัง
ได้ตามปกติ ทำาให้คณ
ุ ไม่สามารถมีใบหน้าทีส่ ดใส นวล
เนียน อ่อนเยาว์ ไร้ร้ิวรอย ได้โดยขบวนการธรรมชาติ
จึงเป็นทีม่ าของขบวนการผลัดเปลีย่ นเซลล์ผิวเพือ่ ความ
งาม เพือ่ ผลัดเซลล์ผวิ ทีผ่ ดิ ปกติ หรือ ชราภาพออก เผย
ผิวใหม่ทอ่ี ่อนเยาว์ สดใส นุ่มนวลกว่าเดิม เป็นคุณคน
ใหม่ทม่ี น่ั ใจกว่าเดิมได้ ภายใน 30 วัน
ริ้ ว ร อ ย แ ห่ ง ค ว า ม ช ร า
สัญลักษณ์ทไ่ี ม่มใี ครต้องการ
ตลอดวั น เดื อ นปี ท่ีผ่ า น
ไป เมือ่ คนเราอายุมากขึน้ ผิวหนัง
เริ่มขาดความยืดหยุ่นแห้งกร้านมี
ริ้วรอย ห้อยย้อย เกิดตกกระ ฝ้า
และ รอยด่างดำา ผิวไม่เรียบเนียน เหมือนเมือ่ ครัง้ วัยเยาว์
ผลทีไ่ ด้จากการผลัดเซลล์ผวิ คือ ผิวใหม่ทป่ี ราศจากสิว
ฝ้า รอยด่างดำา และ ริว้ รอยเหีย่ วย่น และ หากมีการดูแล
ตนเอง และ ผิวพรรณ หลังการผลัดเซลล์ผวิ จะสามารถ
ชะลอความชรา และ ลดริว้ รอยแห่งวัย ให้ผวิ คุณ
อ่อนเยาว์ สวยสดใส ต่อไปอีกนานเท่านาน

การผลัดเซลล์ผวิ ในทางการแพทย์มกี ช่ี นิด
วิธกี ารผลัดเซลล์ผวิ ในทางการแพทย์ แบ่งตาม

เภสัชไทยธรรม
ความแรงของสารออกฤทธิ์ และ ผลของการรักษาเป็น 2
ชนิด ขึน้ อยูก่ บั ความต้องการ และ สภาพของผิวหนังทีไ่ ด้
รับการรักษา ดังต่อไปนี้
การผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวชนิดตื้น : เป็นการผลัด
เซลล์ผวิ ในชัน้ หนังกำาพร้า ชัน้ เคราติน (Keratin) และ ชัน้
สตราตัม้ คอร์เนียม (Stratum Corneum) ออกอย่างนุม่
นวล โดยทีผ่ วิ ใหม่จะเกิดขึน้ ภายในเวลา 4-7 วัน หลัง
จากการผลัดเปลีย่ นเซลล์ โดยทีก่ ารลอกผิวเป็นไปอย่าง
นุ่มนวลไม่รุนแรง มีอาการบวมแดง และ ระคายเคือง
หลังการผลัดผิวน้อยมาก แต่มกั จะต้องทำาอย่างต่อเนือ่ ง
มากกว่า 1 ครัง้ เพือ่ ให้ได้ผลตามทีต่ อ้ งการ สามารถใช้ได้
กับทุกสภาพผิว และ ทำาได้ในคลินิกทั่วไปโดยไม่ต้องมี
อุปกรณ์พเิ ศษแต่อย่างใด
การผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวชนิดลึก : เป็นการผลัด
เปลี่ยนเซลล์ผิวที่ลงลึกถึงใต้ช้ันผิวหนัง ผิวจะมีอาการ
แดง บวม หลังการรักษาเป็นเวลาหลายวัน และ มีการ
ลอกของผิวมากกว่า อาจจะต้องใช้ครีมบางชนิด เพือ่ ช่วย
ให้แผลหายเร็วขึน้ และ มีความจำาเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้อง
หลีกเลีย่ งแสงแดดจ้า ผูท้ เ่ี ข้ารับการรักษา ควรได้รบั การ
ดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ ตลอดระยะเวลาของการ
ผลัดเปลีย่ นเซลล์ผวิ
R
Pharma’s Peel คืออะไร R
Pharma’s Peel เป็นผลิตภัณฑ์ทางการ
แพทย์จากสหรัฐอเมริกา เพือ่ การผลัดเปลีย่ นเซลล์
ผิวชัน้ หนังกำาพร้าออก อย่างนุม่ นวล และ ค่อยเป็น
ค่อยไป โดยที่มีผลข้างเคียงหลังการลอกผิวน้อย
มาก หรือ แทบจะไม่มีเลย เพื่อที่จะไม่สร้างความ
รบกวนให้กบั ชีวติ ประจำาวันของผูร้ บั การรักษา เป็นการ
ผลัดเปลีย่ นเซลล์ผวิ ทีใ่ ช้เวลารวดเร็ว ปลอดภัยสูง และ
มีประสิทธิภาพ โดยใช้ส่วนผสมของสารสกัดธรรมชาติ
จากผลไม้ และ สารออกฤทธิห์ ลายชนิด ผูใ้ ช้บางราย

R

อาจจะต้องผ่านการรักษาด้วย Pharma’s Peel เป็น
ระยะเวลามากกว่าหนึง่ เดือน เพือ่ ให้ได้ผลตามทีต่ อ้ งการ
R

Pharma’s Peel ใช้ได้ผลกับปัญหาผิวพรรณชนิดใดบ้าง
ใช้ลอกริว้ รอยเหีย่ วย่น จุดด่างดำาอันเนือ่ งมาจาก
ความชรา ทัง้ ใบหน้า ลำาคอ และ รอบดวงตา ผิวพรรณ
สดใสเต่งตึงขึ้น เนือ่ งจากมีการกระตุ้นการสร้างเส้นใย
คอลลาเจนใต้ผวิ หนังได้ดว้ ย
ใช้ลอกฝ้า กระ รอยด่างดำา
ใช้ลอกสิว สิวอุดตัน และ แผลเป็นจากสิว
ใช้ลอกผิวทีไ่ ม่เรียบ รอยนูน
ใช้ลอกผิวทีถ่ กู ทำาลายโดยแสงแดด
ผูใ้ ดทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการผลัดเซลล์ผวิ
ผูท้ เ่ี ป็นโรคเริม
ผูท้ เ่ี ป็นแผลเป็นนูน (Keloid) ได้งา่ ย
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Pharma Care Cosmetics ¢ÍàÊ¹Í¼ÅÔµÀÑ³± Pharma’s Peel
ªØ´ A, B, C, áÅÐ D ã¹ÃÒ¤ÒÊØ´¾ÔàÈÉ ªØ´ÅÐ

3,600 ºÒ·

àÃÔÁè µÑ§é áµ‹ 6 ÁÔ¶¹Ø ÒÂ¹ 2552 à»š¹µŒ¹ä»

µ้อเน×อé ในµา´ำา·Õเè ป็นÁานานกว‹า 20 ป‚

เÅçกÅงáÅÐáห้ง½†อäป

¹ÒÂáÊÇ§ ¨Ô¹Ò¾ÃÃ³ ÍÒÂØ 68 »‚
¨.¾Ô¨µÔ Ã ÍÒªÕ¾ ·íÒ¹Ò
ตนเองมีอาชีพทำานา และป่วยเป็นโรคความดันโลหิต
สูง มา 2 ปี ได้รบั การรักษาเป็นประจำาทีโ่ รงพยาบาล
แห่งหนึง่ ในจังหวัดพิจติ ร คุณหมอจะนัดไปตรวจทุกเดือน
ซึง่ ตนเองก็ไปตรวจตามนัดไม่เคยขาด แต่ความดันโลหิต
ก็ยงั คงสูงอยู่ (BP = 150/110 mmHg) แม้จะทานยารักษา
ความดันอยูต่ ลอด ต่อมาลูกชายซึง่ เป็นสมาชิกของบริษทั
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ได้แนะนำาให้ทาน ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารเกรพซีด พลัส สารสกัดจากเมล็ดองุน่ ผสมสาร
สกัดจากมะเขือเทศ พอทานไปได้ 1 เดือน แล้วได้กลับไป
พบหมออีกครัง้ เมือ่ ตรวจวัดค่าความดันแล้วพบว่า ค่า
ความดันปกติ (BP = 130/90 mmHg) ดีใจมากเพราะ
ในช่วงทีม่ คี า่ ความดันสูงนัน้ ช่วงทีอ่ อกไปทำานาเมือ่ กลับ
บ้านมาจะรูส้ กึ อ่อนเพลีย เหนือ่ ย หมดแรง แต่หลังจากที่
ได้ทานเกรพซีด พลัสแล้ว รูส้ กึ ได้เลยว่าสดชืน่ ไม่เหนือ่ ย
เหมือนเมื่อก่อน แถมลูกชายยังบอกว่าหน้าตาสดใสขึ้น
อีกด้วย จึงตัดสินใจทานต่อเพือ่ เป็นการรักษาสุขภาพ จน
กระทัง่ ทานได้ 3 เดือนก็รสู้ กึ ประหลาดใจ เมือ่ ได้สงั เกตุ
ต้อเนือ้ ในตาดำาทีเ่ ป็นมานานกว่า 20 ปี เล็กลงและแห้ง
ฝ่อไป โดยที่เราไม่ทันได้สังเกตุเห็น ต้องขอขอบคุณ
ผลิตภัณฑ์ไทยธรรมมากทีท่ าำ ให้สขุ ภาพแข็งแรงขึน้

áªÃ»ÃÐÊº¡ÒÃ³
¤ÇÒÁ “ÁËÑÈ¨ÃÃÂ” ของอาหารเสรÔÁ ·Õè
·íÒãËŒ´©Ô ¹Ñ ¡ÅÑºÁÒà´Ô¹ä´ŒÍ¡Õ ¤ÃÑ§é
¤Ø³ÁÒàÃÕÂÁ ÊÅÐàÅÔÈ ÍÒÂØ 50 »‚
¨.ÂÐÅÒ
ดิฉนั มาเรียม สละเลิศ อายุ 50 ปี อยูจ่ .ยะลา ซึง่
แต่เดิมตนเองจะเป็นโรคตับแข็ง และมีความดันโลหิตสูง
อยู่แล้ว วันนึงเกิดเดินไม่ได้ มีอาการปวดตามกระดูก
ลำาตัว ลิน้ แข็ง พูดไม่ชดั ได้เข้ารับการรักษากับคุณหมอ
มาโดยตลอด เป็นระยะเวลา เกือบ 2 ปี แต่อาการต่างๆ
ก็ไม่ดขี น้ึ จนได้เจอกับพีส่ าว (คุณจำาปา อินอุดม) ซึง่ อยู่
จ.นครปฐม แล้วได้สงั เกตุวา่ พีส่ าวมีอาการดีขน้ึ จากทีเ่ คย
ป่วย จึงสอบถาม พีส่ าวก็แนะนำาอาหารเสริมของบริษทั
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ซึ่งคนทั่วไปหลายคนในจังหวัด
นครปฐมทีไ่ ด้ทานผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมแล้วมีอาการดี
ขึน้ พีส่ าวจึงแนะนำาให้ทาน เฟยหลง ซึง่ เป็นสมุนไพรจีน
และจัดส่งจากจ.นครปฐมมาที่จ.ยะลา พี่สาวแนะนำาให้
ทานเช้า-เย็นให้หมดภายใน 15 วัน แต่ดฉิ นั อยากทีจ่ ะหาย
เร็วๆ ดิฉนั จึงทานเฟยหลงหมดภายใน 6 วัน แล้วก็เกิด
ความมหัศจรรย์ข้นึ กับชีวิตของดิฉัน ดิฉันเดินได้ค่ะ
ความรูส้ กึ ตอนนัน้ ตกใจ และดีใจมาก เดินได้สบาย ไม่รสู้ กึ
ปวดตามกระดูกและเส้นเลย ไม่เพียงแค่ตวั ดิฉนั นะคะทีร่ ู้
สึกประหลาดใจ เพือ่ นบ้านก็ประหลาดใจ เพราะจากคน
ทีเ่ ดินไม่ได้มาเกือบ 2 ปี แต่วนั นีเ้ ดินได้ แถมยังพูดได้ชดั
เป็นปกติอกี ด้วย เมือ่ เพือ่ นบ้านทราบว่าทีเ่ ราหายเป็นปกติ

เป็นเพราะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ บริษทั ไทยธรรม
อัลไลแอนซ์ ต่างพากันเรียกว่า “ยามหัศจรรย์” ดิฉนั
ต้องขอขอบคุณบริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์มากทีท่ าำ ให้
ดิฉนั หายเป็นปกติเช่นเดิมค่ะ

à¾ÕÂ§ 1 à´×Í¹สุขภาพáÁ‹
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เมือ่ ปลายเดือนมีนาคม 52 ผม นาย คำานึง เข็มทอง
ได้พาคุณแม่ซง่ึ ป่วยเป็นโรคเบาหวานไปโรงพยาบาลเพือ่
เข้ารับการตรวจเบาหวานตามปกติทกุ เดือน แต่วา่ เดือน
นี้ผมได้เจอกับคุณเขมรินทร์ อ่อนแก้ว ซึ่งเป็นพยาบาล
ที่คอยวัดความดันอยู่ท่ีโรงพยาบาล คุณเขมรินทร์เป็น
สมาชิกคนหนึง่ ของบริษทั ไทยธรรม เธอแนะนำาผลิตภัณฑ์
ของบริษทั ไทยธรรมให้คณ
ุ แม่ผมทาน คือเกรพซีด พลัส
สารสกัดจากเมล็ดองุน่ ผสมสารสกัดจากมะเขือเทศ
ผมอยากให้คุณแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นจึงตัดสินใจซื้อ
มา ให้คณ
ุ แม่ทดลองทานก่อน 1 กระปุก ผ่านไป 1 เดือน
คุณแม่ดดู ขี น้ึ มา รูส้ กึ ได้วา่ ผิวพรรณเปล่งปลัง่ สุขภาพแข็ง
แรงขึ้น เมื่อผมเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเลยเพิ่ม
เซีย่ นฟง ซึง่ เป็นสมุนไพรจีนทานควบคูก่ บั เกรพซีด พลัส
ผ่านไปอีกประมาณครึง่ เดือน คุณแม่ทาำ ให้ผมประหลาด
ใจมาก เพราะจากคนที่ป่วยเป็นเบาหวานมา 20 กว่าปี
ระดับเบาหวานสูงถึงขนาดทีต่ ้องฉีดอินซูลินทุกวัน เช้าเย็น สายตาพร่ามัว เหนือ่ ยง่าย เวลาทีไ่ ปพบคุณหมอต้อง
นอนบนรถเข็น ไม่มแี รงแม้กระทัง่ ลุกเดิน แถมยังมีอาการ
ขาสัน่ อยูต่ ลอดคล้ายกับคนเป็นโรคพาร์กนิ สัน แต่ตอนนี้
คุณแม่ลกุ เดินไปไหนมาไหนได้ ไม่เหนือ่ ยง่าย สายตาที่

แทบจะมองไม่เห็นก็กลับเห็นชัดเจนเป็นปกติ อาการขาสัน่
ก็ไม่มอี กี เลย เมือ่ ไปตรวจเบาหวานอีกครัง้ พบว่าระดับ
น้าำ ตาลลดลงมาอยูใ่ นระดับปกติ แถมโรคไตทีเ่ ป็นอยู่
ด้วย ก็ใกล้หายเป็นปกติแล้ว คุณแม่ดใี จมากทีม่ สี ขุ ภาพ
แข็งแรงขึน้ ต้องขอขอบคุณ คุณเขมรินทร์ อ่อนแก้วทีไ่ ด้
แนะนำาผลิตภัณฑ์ดๆี ให้กบั ผมและคุณแม่ และขอขอบคุณ
บริษทั ไทยธรรมจริงๆทีท่ าำ ให้สขุ ภาพของคุณแม่ผมดีขน้ึ

áªÃ»ÃÐÊº¡ÒÃ³
¢Íº¤Ø³·Õ·è Òí ãËŒ©¹Ñ ÁÕÊ¢Ø ÀÒ¾·Õ´è ¢Õ ¹éÖ
¤Ø³ÊØÁÒÅÕ ¾Ø·¸¹Ø¡ÅØ ªÑÂ ÍÒÂØ 63 »‚
¨.¹¤Ã»°Á ÍÒªÕ¾ ¤ŒÒ¢ÒÂ
ดิฉนั มีปญั หาสุขภาพคือมักจะปวดเมือ่ ย ปวด

กระดูก จะปวดบริเวณหัวเข่า สะโพก และเอว มีอาการ
แบบนีม้ าหลายปีแล้ว ยิง่ ช่วงเวลาตืน่ นอนตอนเช้าลุกขึน้
จากทีน่ อนหรือ เวลานัง่ กับพืน้ แล้วลุกไม่คอ่ ยได้ เวลา
ลุกจะมีเสียงลัน่ ของกระดูกเป็นประจำา แต่ดฉิ นั ก็ไม่สนใจ
อะไรมาก คิดว่าคงเป็นเพราะอายุมากแล้ว ร่างกายก็คง
เสือ่ มไปตามสภาพ จนเมือ่ ดิฉนั ได้รบั คำาแนะนำาจากคุณ
แสงเดือน ปานทับ ซึ่งเป็นสมาชิกของบริษัทไทยธรรม
แนะนำาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฟยหลงให้ทาน ซึง่ คุณ
แสงเดือนได้แนะนำาว่าบริษัทไทยธรรมฯนั้นเป็นบริษัท
ของคุณเปล จารุณี ซึง่ มีแต่สนิ ค้ามีคณ
ุ ภาพ จึงตัดสินใจ
ทดลองทานดูตามคำาแนะนำา ทานได้ 2 ขวดก็รสู้ กึ ได้วา่
อาการทีเ่ คยเป็น ก็ดขี น้ึ เรือ่ ยๆ อาการทีเ่ คยปวดตามข้อ
หัวเข่า สะโพก เอว หลัง ก็ดขี น้ึ มากจนแทบจะไม่รสู้ กึ ปวด
เลย แถมยังรูส้ กึ แข็งแรงเพิม่ มากขึน้ นอกจากนีอ้ าการ
ทีด่ ฉิ นั เคยนอนไม่คอ่ ยหลับ ก็กลับนอนหลับได้ดขี น้ึ และ
เมือ่ ตืน่ นอนมาก็สดชืน่ มากอีกด้วย ต้องขอขอบคุณบริษทั
ไทยธรรมฯมาก ทีท่ าำ ให้ดฉิ นั สุขภาพดีขน้ึ แข็งแรงขึน้ ค่ะ

µอนáรกกçäÁ‹เª×อè »ÃÐÁÒ³ 3 à´×Í¹
¤Ø³ËÁÍºÍ¡äÁ‹µÍŒ §·Ò¹ÂÒáÅŒÇ
¤Ø³¹ÄÁÅ ¢ÇÑÞà¾çÞ ÍÒÂØ 58 »‚
Í.ÈÃÕÃÒªÒ ¨.ªÅºØÃÕ
ดิฉนั ได้รบั การแนะนำาให้รจู้ กั กับผลิตภัณฑ์ของ

บริษทั ไทยธรรมโดยคุณพิชภา จันโท ซึง่ เป็นสมาชิกของ
บริษทั ไทยธรรม เธอเปดร้านนวดแผนไทยอยู่ และดิฉนั ได้
เข้าไปใช้บริการ ซึง่ ตอนนัน้ ดิฉนั ได้ไปตรวจร่างกายทีโ่ รง
พยาบาลและพบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน มีระดับ
น้าำ ตาลในเลือดสูงถึง 144 ซึง่ ถือว่าเป็นระดับทีส่ งู มาก
เลยทีเดียว และยังตรวจพบว่าเป็นความดันโลหิตสูงอีก
ด้วย ดิฉนั ได้ทานยาทีค่ ณ
ุ หมอให้มาโดยตลอด จนกระทัง่
ได้มาเจอกับคุณพิชภา เธอแนะนำาให้ลองทานผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมของบริษทั ไทยธรรมเป็น เกรพซีด พลัสและ
โอริซอล เทน ตอนแรกก็ไม่ได้เชือ่ อะไรแต่กล็ องทาน
ดู ทานได้ประมาณ 3 เดือน แล้วมีโอกาสกลับไปตรวจ
ร่างกายอีกครัง้ ผลปรากฎว่าระดับน้าำ ตาล ในเลือดอยู่
ในเกณฑ์เกือบ จะเป็นปกติ ซึง่ คุณหมอบอกดิฉนั
ว่าไม่ต้องทานยาแล้ว ดิฉันดีใจมากค่ะที่ได้มารู้จักกับ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษัท ไทยธรรม ดิ ฉัน จึ ง ได้ ส มั ค รเป็ น
สมาชิกของครอบครัวไทยธรรมเรียบร้อยแล้ว ทุกวัน มีโอกาสได้เจอกับคนที่เป็นโรคเบาหวานเหมือนกับดิฉัน
นี้ดิฉนั ทาน บีดริงคส์ คอลลาเจน เพิม่ จากการทาน ดิฉันจะเข้าไปแนะนำาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯเพื่อเป็นการ
เกรพซีด พลัส เพื่อบำารุงผิว ผมและเล็บ และเมื่อใดที่ ช่วยให้พวกเขาเหล่านัน้ หายจากความทุกข์ทเ่ี ป็นอยูค่ ะ่

áªÃ»ÃÐÊº¡ÒÃ³
¼ÅÅÑ¾¸·ÇèÕ àÔ ÈÉÊØ´¢Í§¤¹·Õàè »š¹ âÃ¤àºÒËÇÒ¹
¤×Í¹éÒí µÒÅã¹àÅ×Í´Å´Å§ ¤ÇÒÁ´Ñ¹à»š¹»¡µÔ

¤Ø³àµª¹³¹· Ç§ÉàÊ¶ÕÂÃªÑÂ (ÂÑ¡É)ÍÒÂØ 49 »‚
¨. ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ÍÒªÕ¾ ·íÒ¸ØÃ¡Ô¨¢¹Ê‹§

เมือ่ ปลายป 2549 ตรวจพบโรคเบาหวานครัง้

แรกมีอาการน้าำ หนักตัวลดลงเร็วมาก และกระหายน้าำ ฉี่
บ่อยๆ มีอาการเหนือ่ ย เพลียมากๆ เพียงแค่อาทิตย์เดียว
น้าำ หนักตัวลดลง 10 กิโลกรัม เลยตัดสินใจไปหาหมอที่
โรงพยาบาล ตรวจเจอเบาหวานขึน้ 1,600 มก./ดล. ต้อง
นอนโรงพยาบาล 3-4 วัน จนระดับน้าำ ตาลลดลงเหลือ
ประมาณ 300-400 หมอให้กลับบ้านได้ ระยะแรกๆต้อง
ฉีดอินซูลนิ เอง เช้า-เย็นประมาณ 4 เดือน จนน้าำ ตาลใน
เลือดก็เหลืออยูร่ ะดับ 170-200 มก./ดล. และเริม่ ควบคุม
อาหารอย่างเคร่งครัด จนกระทัง่ คุณจุม (แม่ทมี ของบริษทั
ไทยธรรม) แนะนำาให้รจู้ กั กับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของ
“บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์” แพทย์ทางเลือกใหม่
ทีจ่ ะช่วยให้เรามีความสุขอยูก่ บั โรคประจำาตัวทีเ่ ราเป็นอยู่
จึงเริม่ ทดลองทานอาหารเสริมเพิม่ จากทีเ่ รากินยาของโรง
พยาบาล คือ เกรพซีด พลัส โอริซอล เทน
ฟชเชอร์โกลด์ และคอลลาเจน เปปไตด์ 100 % หลัง
จากทานได้ประมาณ 5-6 เดือนก็รสู้ กึ ว่าน้าำ ตาลในเลือด
ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน และความดันที่ไม่ปกติก็ปรับ
ลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติอย่างไม่น่าเชื่อ ได้มีการทดลอง
ผลิตภัณฑ์กบั ตัวเองจนสามารถการันตีได้เต็มทีว่ า่ เรา

ทานแล้วดีขน้ึ จริง และไม่ได้ฉดี อินซูลนิ เลยจนถึงทุก
วันนี้ ปกติแล้วคนเป็นเบาหวานจะมีสมรรถภาพทางเพศ
ลดน้อยลง แต่พอได้ทานอาหารเสริมวีแมคเพิม่ ความ
ต้องการทางเพศก็กลับมาอยูใ่ นระดับปกติถอื ว่าเป็น
ผลลัพธ์ท่ีวิเศษสุดของคนที่เป็นโรคเบาหวานเลย
ครับ ผมอยากให้คนทีเ่ ป็นโรคเบาหวานได้ทดลองใช้และ
จะรูว้ า่ อาหารเสริมของบริษทั ไทยธรรมนัน้ ได้ผลจริงๆครับ
อยากให้ทกุ คนรักสุขภาพ และกระผมขอขอบคุณบริษทั
ไทยธรรมที่ทำาให้ผมมีความสุขและสุขภาพแข็งแรง ผิว
พรรณดี และดูหนุม่ ขึน้ ผมและครอบครัวได้ทานอาหาร
เสริมกันทั้งบ้านเลยครับ เพราะเรารักสุขภาพ และรัก
ครอบครัวไทยธรรมทุกคนครับ

ãªŒ¼ÅÔµÀÑ³±¢Í§ä·Â¸ÃÃÁ
¡Ñ¹·Ñ§é ¤ÃÍº¤ÃÑÇàÅÂ¤‹Ð
¤Ø³ÍÃÇÃÃ³ ÈÔÅÒÅÒÂ (áÍ´) ÍÒÂØ 45 »‚
¨. ¹¤Ã»°Á ÍÒªÕ¾ ÃÑºÃÒª¡ÒÃ

คุณพ่อของดิฉนั อายุ 75 ปีแล้ว ท่านป่วยเป็นโรค

เบาหวานมามากกว่า 10 ปี ได้หาหมอมาตลอดแต่อาการ
ก็ไม่ถึงกับดีมากและไม่ถึงกับแย่ลง คือระดับน้ำาตาลก็
ยังคงขึ้นๆลงๆ ไม่คงที่ แถมความดันโลหิตก็ยังสูงมาก
อีกด้วย คุณพ่อทานยาแต่ละครั้งจำานวนหลายเม็ดเลย
ทีเดียว จนวันนึงได้มีโอกาสเข้าไปฟังสัมมนากับทาง
บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ แล้วเกิดความสงสัยในตัว
ผลิตภัณฑ์วา่ ดีจริงหรือไม่ จึงได้ทดลองให้ลกู ทาน
ฟช โฟร์ต้ี เป็นน้าำ มันปลาทีช่ ว่ ยในเรือ่ งของความจำา
ผ่านไปไม่นานพบว่าลูกเรียนดีข้นึ จึงตัดสินใจให้คุณพ่อ
ทดลองทานผลิตภัณฑ์เกรพซีด พลัส โอริซอล เทน
และฟชเชอร์ โกลด์ เชื่อไหมคะว่า ทานไปได้เพียงแค่
2 เดือน แล้วกลับไปหาคุณหมออีกครั้ง คุณหมอถาม
ว่าไปทำาอะไรมา ระดับน้ำาตาลและความดันลดลงอยู่
ในเกณฑ์ทป่ี กติ นอกจากนี้คณ
ุ พ่อยังรู้สึกสบายตัว ไม่
อ่อนเพลีย สามารถออกไปเดินออกกำาลังกายได้อย่าง
สบาย ทำาให้ดิฉันและคนในครอบครัวประหลาดใจถึง
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ไทยธรรมมาก ดิฉนั และครอบครัว
จึงใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมกันทั้งครอบครัว ต้องขอ
ขอบคุณไทยธรรมจริงๆ ทีท่ าำ ให้ชวี ติ ดิฉนั และคนทีฉ่ นั รัก
ทุกคนมีความสุขค่ะ

áªÃ»ÃÐÊº¡ÒÃ³
·รÁานกÑºอาการของ âÃ¤àºÒËÇÒ¹
Áาเป็น 10 ป‚ áµ‹µอนนÕสé ขุ ภาพ´Õ
เพราÐ “ä·Â¸ÃÃÁ”¤‹Ð
¤Ø³Ë¹Ùà¹ÕÂ´ á¡ŒÇ¹ØÁ‹ ÍÒÂØ 54 »‚Õ
¨. ¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª ÍÒªÕ¾ ·íÒÊÇ¹ÂÒ§

ดิฉนั นางหนูเนียด แก้วนุม่ อายุ 54 ปี ทำาสวนยาง

อยูท่ จ่ี .นครศรีธรรมราช มีโรคประจำาตัวคือโรคเบาหวาน
ซึง่ เป็นมานานกว่า 10 ปีแล้ว ซึง่ ตอนทีต่ รวจพบว่าเป็นโรค
เบาหวานนัน้ ระดับน้าำ ตาลสูงถึง 407 โดยทีค่ ณ
ุ หมอจะนัด
ไปตรวจทุกเดือนซึง่ เราก็ไปตามนัดไม่เคยขาด แต่อาการ
ก็คงที่นำ้าตาลขึ้นๆลงๆอยู่ตลอด ซ้ำาร้ายไปกว่านั้นยังมี
อาการใหม่เพิม่ ขึน้ มาอีก คือเป็นแผลพุพองทีบ่ ริเวณเล็บ
เท้า จนกระทัง่ เล็บเท้าหลุด แถมยังไม่มแี รง ทานอาหารไม่
ได้ นอนไม่หลับ คันบริเวณผิวหนังทัว่ ตัว เกาจนถลอกและ
เป็นแผลเต็มไปหมด จนถึงขัน้ มีอาการตาลายและเริม่ ที่
จะมองไม่เห็น ยิ่งตอนเวลาทำางานจะมีอาการวูบเกิดขึ้น
บ่อยครัง้ ซึง่ ตนเองได้ทาำ ใจไว้แล้วกับอาการทีเ่ ป็นอยูแ่ ละ
คิดเสมอว่าคงไม่มีวันหายไปจากโรคที่เป็นอยู่น้ีแน่นอน
จนวันหนึง่ เพือ่ นบ้านซึง่ เป็นสมาชิกของบริษทั ไทยธรรมได้
แนะนำาให้ทาน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เกรพซีด พลัส
โอริซอล เทน และเฟยหลงทานมาได้ 15 วันเท่านัน้ ก็
รู้สึกว่าอาการที่เป็นอยู่ดีข้นึ มาก เริ่มรับประทานอาหาร
ได้มากขึน้ แผลทีเ่ ป็นอยูก่ เ็ ริม่ แห้ง สายตาทีฝ่ า้ ฟางก็เริม่
มองเห็นชัดเจนขึน้ กว่าเดิม มีแรงมากขึน้ ทำางานได้คล่อง

ตัว ระดับน้าำ ตาลลดลงอยูใ่ นเกณฑ์ทไ่ี ม่นา่ เป็นห่วง คนแถว
บ้านทีร่ ้จู กั ก็ทกั แล้วก็ถามกัน เพราะผิวพรรณ หน้าตา
สดใสขึ้น เปลี่ยนไปจากเดิม ต้องขอขอบคุณ บริษัท
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์มากค่ะ

สุขใจ ·Õหè าÂจากอาการกร´äหÅÂ้อน
áÅÐ¤Ø³¾‹Í¡çÁÍÕ Ò¡ÒÃ´Õ¢¹éÖ ¨Ò¡ÍÑÁ¾Ä¡É

¤Ø³¾ÃÃ³Õ ÁÒá¡ŒÇ ÍÒÂØ 48 »‚
¨.¾Ô¨µÔ Ã ÍÒªÕ¾ ·íÒ¨ÔÇàÇÍÃÕè
ดิฉนั มีอาการกรดไหลย้อน คือมีอาการอึดอัด จุก
เสียดบริเวณลิน้ ปี คล้ายว่ามีแกสในกระเพาะอาหาร ยิง่
ช่วงเวลาทีเ่ พิง่ ทานข้าวเสร็จจะรูส้ กึ อึดอัดมาก บางครัง้ ถึง
ขนาดทีต่ อ้ งล้วงออกเลยทีเดียว ในช่วงทีม่ อี าการจุกเสียด
เคยทานยาลดกรด(อีโน)เข้าไป ซักพักก็ไหลย้อนกลับออก
มาทางปาก นอกจากนี้ยังมีอาการเหนื่อยง่าย นอนไม่
ได้ รู้สึกจุกที่คอ มีอาการแบบนี้ทุกวัน ได้เข้ารักษาตาม
โรงพยาบาลต่างๆทัง้ ในกรุงเทพและในจังหวัดพิจติ รนาน
7-8 ปี ด้วยวิธกี ารรักษาต่างๆทุกวิธไี ม่วา่ จะเป็นการส่อง
กล้อง กลืนแป้ง สวนทวาร อัลตร้าซาวด์ แต่กไ็ ม่พบสาเหตุ
และก็ไม่สามารถรักษาให้ดฉิ นั หายจากอาการทีเ่ ป็นอยูไ่ ด้
ความรู้สึกในตอนนั้นคือเครียด เครียดจากการที่ไม่รู้ว่า
ตนเองเป็นอะไร เบื่อกับอาการที่เป็นอยู่ จนถึงเคยรู้สึก
ว่าอยากตายเลยทีเดียว จนได้มารูจ้ กั กับบริษทั ไทยธรรม
อัลไลแอนซ์ ซึง่ หลังจากทีไ่ ด้ฟงั การบรรยายผลิตภัณฑ์ จึง
ตัดสินใจทดลองซือ้ อาหารเสริมมาให้คณ
ุ พ่อรับประทาน
ก่อน เนือ่ งจากคุณพ่อ อายุ 74 ปีเป็นอัมพฤกษ์ มาได้ 3
เดือน ขยับตัวไม่ได้ ต้องให้อาหารทางสายยางผ่านทาง
จมูก อาหารเสริมทีใ่ ห้ทานเป็น เกรพซีด พลัส เฟยหลง
โอริซอล เทน ฟชเชอร์โกลด์ ผ่านไป 2 สัปดาห์คณ
ุ พ่อ

รูส้ กึ ดีขน้ึ หน้าตาสดใสมากขึน้ เมือ่ ผ่านไปได้ 2 เดือน
คุณพ่อถอดสายยางที่ให้อาหารออก สามารถทาน
อาหารได้เอง เริม่ ขยับตัวได้ หน้าตาสดใสขึน้ เมือ่ เห็น
ว่าคุณพ่อมีอาการดีขน้ึ จึงตัดสินใจทานดูบา้ ง เพือ่ หวังว่า
ตนเองจะหายจากอาการทีเ่ ป็นอยูม่ ีเกรพซีด พลัส เฟมินิ
บีดริงคส์(ปลา) ผ่านไปได้ 2 สัปดาห์เริม่ รูส้ กึ ดีขน้ึ อาการ
จุกเสียดลดน้อยลง ผ่านไปอีก 2 สัปดาห์ อาการต่างๆที่
เคยเป็น หายไปหมดเลยค่ะปัจจุบนั ทานมาได้ 4 เดือนแล้ว
รูส้ กึ สบายมาก สบายทัง้ กาย ทัง้ ใจ ผิวพรรณหน้าตาสดใส
ขึน้ มาก ปัจจุบนั นีด้ ฉิ นั และคุณพ่อต้องมีอาหารเสริมของ
บริษทั ไทยธรรมติดตัวอยูเ่ สมอค่ะ
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สวัสดีค่ะ ตัวเองเป็นสมาชิกไทยธรรมมาครบ 1 ปีพอดี
ได้ทดลองใช้สนิ ค้าด้วยตนเองมาก็หลายอย่าง และได้ผล
เป็นที่น่าพอใจมาก แต่เดิมน้ำาหนักตัวจะอยู่ท่ีประมาณ
65 กก.ได้พยายามควบคุมน้ำาหนักจนสามารถลดได้
เหลือประมาณ 63-64 กก. คือเป็นการคุมเพื่อไม่ให้
อ้วนมากกว่านี้ ต่อมาได้มาทดลองทานผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารจีที โกลด์ เพราะอยากลองดูวา่ สามารถย้อนวัย
ได้จริงหรือไม่ ผลทีไ่ ด้หลังจากทานไป 1 เดือนคือน้าำ หนัก ต่ อ มาได้ รั บ การแนะนำ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร
แอลคาร์นทิ นี พลัส ทานก่อนนอนพร้อมกับคอลลาเจน
หายไป 2 กก. ทำาให้เริม่ มีกาำ ลังใจเพิม่ มากขึน้
เปปไตด์ 100 % ทีท่ านเป็นประจำาอยูแ่ ล้ว เพือ่ กระชับ
รูปร่าง หลังจากทานต่อเนือ่ งเป็นเวลา 4 เดือน รูปร่าง
เปลี่ยน เนื้อตัวกระชับมากขึ้น ตนแขน-ขาลดลง
หนาทองยุบลง ปจจุบนั นีใ้ ชเสือ้ ผาขนาดเล็กลง 1-2
เบอร์คะ่ แต่ตอ้ งขอเน้นย้าำ ไว้สาำ หรับคนทีต่ อ้ งการควบคุม
น้าำ หนัก ต้องมีความอดทน และทานอาหารเสริมแบบมี
ความสุข เพราะเราทานเพือ่ ให้สขุ ภาพเราดี ร่างกายแข็ง
แรง เราไม่ได้ทานยาลดความอ้วนแล้วลดอย่างรวดเร็ว
แต่ สุข ภาพทรุ ด โทรม ที่สำา คั ญ ทานอาหารเสริ ม ของ
ไทยธรรมนอกจากสุขภาพจะดีแล้ว ถ้าขยันแนะนำาคนอืน่
ต่อ ยังสามารถมีรายได้อกี ด้วย ถ้าสนใจโทรมาปรึกษาได้
ยินดีให้คาำ แนะนำาค่ะ

»ÃÐ¡ÒÈÃÑºÊÁÑ¤ÃÈÙ¹ÂãËÞ‹

“ä·Â¸ÃÃÁ” ·Ñวè ปรÐเ·È

ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ 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
¨Ñ§ËÇ´Ñ
6. ชัยนาท 7. ชัยภูมิ 8. ชุมพร 9. ตราด 10. ตาก 11. ตรัง 12. นครนายก
ÅÐ 1 È¹Ù Â
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. ร้อยเอ็ด 31. เลย
32. สกลนคร 33. สตูล 34. สมุทรสงคราม 35. สมุทรสาคร 36. สระแก้ว 37. สระบุรี 38. สิงห์บรุ ี
39. สุโขทัย(เมือง) 40. สุพรรณบุรี 41. สงขลา (อ.เมือง) 42. หนองคาย 43. หนองบัวลำาภู 44. อ่างทอง
45. อำานาจเจริญ 46. อุดรธานี 47. อุทยั ธานี 48. อุบลราชธานี

´Ç‹ ¹! 1. เชียงใหม่ 2. นนทบุรี 3. ประจวบคีรขี นั ธ์(เมือง,หัวหิน)
¨Ñ§ËÇ´Ñ
4. สุราษฏร์ธานี(เมือง,เกาะพะงัน)
ÅÐ 2 È¹Ù Â

µŒÍ§¡ÒÃ

หอเกียรติยศ ประจำเดือนเมษายน 2552
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ÁÕÂÍ´¨ÓË¹‹ÒÂ¼‹Ò¹ÈÙ¹Â 1,473,280 ºÒ·
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ÈÙ¹ÂÂ‹ÍÂ·ÕèÁÕÂÍ´¨ÓË¹‹ÒÂ¼‹Ò¹ÈÙ¹ÂÊÙ§ÊØ´»ÃÐ¨Óà´×Í¹àÁÉÒÂ¹ 2552
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ÁÕÂÍ´¨ÓË¹‹ÒÂ¼‹Ò¹ÈÙ¹Â 646,310 ºÒ·

กฎเหล็กไทยธรรม

เนื่องจากไทยธรรม อัลไลแอนซ์ เป็นบริษัทฯ ที่จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบสมาชิก และ เครือ
ข่าย มีการจ่ายผลตอบแทนแบบเครือข่ายหลายชั้น การควบคุมราคาสินค้าสู่ผู้บริโภค ที่ระดับราคาสมาชิก
หรือ ราคาขายปลีกที่บริษัทฯกำาหนด จึงเป็นความจำาเป็นที่สำาคัญอย่างยิ่งสำาหรับสมาชิกทุกท่านในการ
ดำาเนินธุรกิจร่วมกัน
หากสมาชิกท่านใด มีการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทไทยธรรมฯ ในราคาต่ำากว่าราคาสมาชิก
และ บริษัทฯพบเห็น มีหลักฐาน และ พยานแวดล้อมชัดเจน บริษัทฯจะสงวนสิทธิ ในการระงับความเป็น
สมาชิกภาพของสมาชิกท่านนั้นทันที เนื่องจากถือเป็นพฤติกรรมอันตรายร้ายแรงต่อการดำาเนินธุรกิจของ
สมาชิกส่วนรวม
หากพี่น้องไทยธรรมท่านใด พบเห็นพฤติกรรมที่ว่านี้ ขอให้แจ้งมายังบริษัทฯ และ บริษัทฯยินดี
ที่จะปกปดชื่อ นามสกุล ของผู้ที่แจ้งมา พร้อมรางวัลตอบแทน ที่ท่านได้ทำาประโยชน์อย่างสูงให้ครอบครัว
ไทยธรรม โดยการร่วมกัน “กำาจัดคนพาล อภิบาลคนดี” เพือ่ ให้สงั คมไทยธรรมของเรา ดำาเนินไปอย่างประสบ
ความสำาเร็จ มีความสุขสงบทางใจ และ ดำารงไว้ซึ่งความยุติธรรมร่วมกัน
ขอแสดงความนับถือ
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
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กล่องข่าวสมาชิก
Member’s Information

