


              สวัสดีพ่ีน้อง ครอบครัวไทยธรรมฯ ท่ีรักทุกท่าน สวัสดีกันวันน้ีด้วยบทความประทับใจ เพราะเป็นความจริงของ
ชีวิต ลองอ่านและติดตามกันดูนะคะ
 “คนท้ังหลาย มักขาดเหตุผล ไม่คิดอย่างรอบคอบ และยึดถือตนเองเป็นท่ีต้ัง ก็ขอให้คุณอภัยให้เขาไปเถิด ถ้า
หากเขามีจิตใจเผ่ือแผ่ ผู้คนกลับกล่าวหาว่าคุณทำาไปเพราะมีเจตนาท่ีเห็นแก่ตัว มีเจตนาท่ีซ่อนเร้นก็ขอให้คุณจงมีจิตใจ
เผ่ือแผ่ต่อไปเถิด ถ้าหากคุณต้องประสบความสำาเร็จ แล้วพลอยทำาให้คุณต้อง เอาชนะท้ังหมู่เพ่ือนดี และเพ่ือนร้ายของ
คุณ ก็ขอให้คุณจงประสบความสำาเร็จต่อไปเถิด 
         อะไรท้ังหลายท่ีคุณสร้างข้ึนด้วยเวลานานแรมปี อาจมีบางคนทำาลายมันส้ินไปเพียงช่ัวข้ามคืน ก็ขอให้คุณจง
สร้างมันต่อไปเถิด ถ้าหากคุณได้พบกับความสงบ และความสุข แต่ผู้คนท้ังหลายกลับริษยา ก็ขอให้คุณจงมีความสุข
ต่อไปเถิด ส่ิงดีงามท่ีคุณทำาลงไปในวันน้ี คนท้ังหลายมักหลงลืมไปในวันพรุ่งน้ี ก็ขอให้คุณจงทำาส่ิงดีงามต่อไปเถิด”

                                          “ขอใหมอบส่ิงท่ีดีท่ีสุดของคุณใหโลกใบน้ีเถิด”
                                      แลวคุณจะไดรับทราบวาในวันพิพากษาวันสุดทายน้ัน
                                           จะมีแตเพียงตัวคุณ และพระผูเปนเจาเทาน้ัน
                                                ไมใชตัวคุณ และคนท้ังหลายเหลาน้ัน
      แม่ชี เทเรซ่า

            คัดลอกมาให้เพ่ือนสมาชิกได้อ่านถึงความม่ันคงทางจิตใจ ความต้ังใจอย่างแรงกล้าท่ีจะทำาความดี ไม่ต่างกับ
เราชาวพุทธท่ีถูกส่ังสอน ให้รู้ดีรู้ช่ัว ความดีอาจจะทำายากหน่อย เพราะต้องสู้กับกิเลส แต่ความดีเป็นสากล ความดีเป็น
ประโยชน์ ความดีเป็นความสุข
             “ดี แปลว่า ทำาให้มีความสุข”
             การมีความสุข หมายถึง การกระทำาอะไรท่ีไม่ก่อให้เกิดปัญหา ภาวะความบีบค้ัน เป็นทุกข์ต่างๆ เหมือนกันทุก
ชาติ ทุกศาสนา เรามีความดีท่ีเหมือนกัน เพราะความดีเป็นความจริงของโลก ดังคำาสอนของศาสนาพุทธเช่ือว่า ถ้าเราดำาเนิน
ชีวิตด้วยการอภัย มีจิตใจเผ่ือแผ่ มุ่งสู่ความสำาเร็จด้วยความซ่ือสัตย์ จริงใจ ไม่ริษยาใคร และมอบส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้โลกใบน้ี 
จงทำาดีต่อไปเถิด เพราะวันท่ีคุณหมดลมไปแล้ว คุณจะมีเฉพาะความดีเหล่าน้ีเท่าน้ันท่ีติดตัวไป ในทางตรงกันข้ามใครท่ี
ปฏิบัติแต่ความเลว เขาก็จะมีแต่ความเลวความช่ัวน้ันๆ ติดตามหลอนเขาไปทุกภพ คุณมีสิทธ์ิท่ีจะเลือก
            และครอบครัวของเรา ไทยธรรม เลือกท่ีจะทำาส่ิงดีเรามีความต้ังใจดุจสัญญาใจร่วมกันว่าเราจะบำารุงดูแล เก้ือกูล
กันท่ีจะบรรเทาทุกข์ ท่ีจะเพ่ิมพลังชีวิต มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอย่างม่ันคง เราจะร่ำารวยท้ังความสุข และร่ำารวยท้ังคุณธรรม 
นอกจากเราจะร่วมสร้างความดี ส่ิงดี เรายังจะร้อยกันไว้ด้วยความรัก พ่ีน้อง รู้จักใครให้บอกต่อๆกันไป ให้ทุกคนได้ยิน
ให้เขามาอยู่ครอบครัวเรา พวกเขาจะได้พบกับ “มหัศจรรย์แห่งรัก” และ“ปาฏิหารย์แห่งธรรม” อย่างท่ีเราเป็น เรา
พบเจอกันอยู่
              ขอพ่อแม่พ่ีน้อง และเพ่ือนๆครอบครัวไทยธรรม มีความสุขกันถ้วนท่ัวทุกคน และอย่าพลาดทุกๆ บทความใน
เล่มน้ี เพราะจะเป็นประโยชน์มากสำาหรับทุกคน....ทุกเร่ืองค่ะ

                     

   สÑÞÞาใจ

ด้วย....สัญญาใจ
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         ไตรมาสแรกของปี 2009 ก็ได้ผ่านไปแล้ว สำาหรับครอบครัวไทยธรรมของเรา ซ่ึงดิฉันเห็นการเจริญเติบโตของ
องค์กรท่ีสวนกระแสเศรษฐกิจ (หรือกระแสข่าวเศรษฐกิจ) น่ันหมายความว่า รายได้ของสมาชิกไทยธรรม ก็ได้มีการเติบโต
ข้ึนเช่นกัน ดิฉันเองมีความเช่ือม่ันว่า การดำาเนินชีวิต หรือ ดำาเนินธุรกิจด้วยความมีสติ ผ่านการไตร่ตรอง และ อยู่ในหมู่
กัลยาณมิตรท่ีดี จะทำาให้แต่ละชีวิตผ่านพ้นในทุกสถานการณ์ไปได้ด้วยดี เหมือนดังพระพุทธพจน์ท่ีว่า “ธรรมย่อมรักษา
ผูประพฤติธรรม”
 ในบรรดาทรัพย์สินท้ังหมดท่ีมนุษย์มี หรือ คิดว่าตัวเองครอบครอง แท้จริงก็เป็นเพียงสมบัติผลัดกันชม หรือ การ
เช่าระยะยาวเท่าน้ัน ยาวเท่าไร ก็แล้วแต่ว่าชีวิตแต่ละคนยาวนานได้สักเท่าไร พ้ืนดินท่ีเรายืน หรือ บ้านท่ีเราอาศัยอยู่ ก็เคย
เป็นบ้าน “ของ” ผู้อ่ืนมาก่อน ตลอดระยะเวลาการดำาเนินการ 4 ปีกว่าของไทยธรรม ดิฉัน คุณจารุณี และ อ.รินทร์ลภัส
ได้ทำางานร่วมกัน และ ร่วมกับผู้นำาทุกท่าน และ ก็ได้เห็นด้วยความช่ืนชมว่า เหล่าผู้นำาท่ีประสบความสำาเร็จในไทยธรรม
เวลาน้ี ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ท่ีมีจิตใจเอ้ือเฟอ แบ่งปัน และ เป็นผู้บริหารองค์กรท่ีใจกว้างอย่างแท้จริง
 ขอเพียงแต่ผู้นำาแต่ละท่าน เลือกสมาชิกเข้ามาร่วมองค์กรของท่าน เป็นสมาชิกท่ีมีจิตใจโอบอ้อมอารี ยึดม่ันใน
ศีลธรรม และ ซ่ือสัตย์สุจริตเหมือนท่าน ครอบครัวไทยธรรม ก็จะเป็นสังคมท่ีเปียมด้วยมิตรไมตรี และ ความสำาเร็จ ท่ีมา
พร้อมทรัพย์ในทางโลก และ อริยะทรัพย์ ซ่ึงเป็นทรัพย์ท่ีแท้จริง

                                                                                                                             ด้วยความจริงใจ

        
                                                                                                

เราเª‹าâÅกนÕéอÂÙ‹



ห้าสารอาหารจำาเป็นในวงการสุขภาพ

        อวัยวะหลักของมนุษย์ คือ สมอง หัวใจ ไต  
และ โครงสร้างกระดูกท่ีมีความหนาแน่น และ แข็งแรง 
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอแนะนำา 5 สารอาหาร ท่ีให้ผลใน
การบำารุงรักษา 4 อวัยวะหลัก ทำาให้มนุษย์มีชีวิตยืนยาว
อย่างมีสุขภาพ และ คุณภาพชีวิตท่ีดี เป็นสารอาหารท่ีได้
รับการยอมรับ ในวงการแพทย์แผนปัจจุบัน และ มีงาน
วิจัยทางการแพทย์มากมาย     

      สารสกัดจากเมล็ดองุ่น
  สารสกัดเพ่ือผิวสวย พิทักษ์
หลอดเลือด ป้องกันมะเร็ง 
ป้องกันฝ้า

สารสกัด OPC (Oligomeric Proanthocyanidine) จากเมล็ด
องุ่น ถูกค้นพบ และ ทำาการวิจัย ต้ังแต่ปี 1951 โดยมีข้อบ่ง
ใช้ ในการทำาให้หลอดเลือดแข็งแรง และ ยืดหยุ่นดี ป้องกัน
เส้นเลือดฝอยแตก และ นำามาใช้ในการรักษาอาการ
หลอดเลือดดำาผิดปกติต่างๆ เช่น ริดสีดวง เส้นเลือด
ขอด เป็นต้น
หลอดเลือดท่ีไปเล้ียงสมองของเรา ล้วนแล้วแต่เป็นหลอด
เลือดฝอย ทำาหน้าท่ีหล่อเล้ียงเซลล์สมองจำานวนแสน
ล้านเซลล์ มีเส้นใยประสาท 20,000 เส้น และ จุดเช่ือม
ระหว่างเซลล์สมอง 50 ล้านล้านจุด เม่ือเรามีอายุมาก
ข้ึน คือ ในผู้ชายอายุ 35 ปี และ ผู้หญิงอายุ 40 ปี ข้ึน
ไป เส้นเลือดของเราจะแข็ง และ เปราะ แตกง่ายข้ึน รวม
ท้ังมีโคเลสเตอรอลในเลือดสูงข้ึน สารสกัดเมล็ดองุ่น จะ
ทำาให้หลอดเลือดมีความแข็งแรง ยืดหยุ่นได้ดี ไม่เปราะ 
และ แตกง่าย เป็นการป้องกันเส้นเลือดฝอยในสมอง
แตก สาเหตุหลักของการเป็นอัมพาต อัมพฤกษ์ ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม

         แต่ผลท่ีทำาให้สาร OPC 
โด่งดังในวงการเคร่ืองสำาอาง 
เป็นผลจากการรับประทาน 
OPC เพ่ือลดฝ้า รอยด่างดำา 

และ ทำาให้กระจางลง เน่ืองจากคุณสมบัติในการลดการ
สร้างเม็ดสีใต้ผิวหนัง ผลงานวิจัยทางการแพทย์ล่าสุด 
ในปี 2002 (Phytother Res. 2002 Sep;16(6) 567-71) 
ท่ีศูนย์วิจัยของ Xiyuan Hospital ประเทศจีน ในการ
ทำาการทดลองกับผู้ท่ีเป็นฝ้า 30 คน  ได้รับสาร OPC วัน
ละ 75 มก. เป็นเวลา 30 วัน พบว่า 80% ของผู้เข้ารับ
การทดลอง มีขนาดของฝ้าท่ีเล็กลง และ ฝ้าจางลง
ด้วย มีรายงานการวิจัยอีกมากมายท่ีสนับสนุนผลงาน
วิจัยน้ี ทำาให้มีการนำาสาร OPC มาใช้ร่วมในการรักษาผู้
ท่ีเป็นฝ้ามากข้ึน ด้วยขนาดรับประทานต่างๆกัน ต้ังแต่ 
75 – 100 มก./วัน 
     คุณสมบัติสำาคัญอีกข้อหน่ึงของสาร OPC คือ 
คุณสมบัติในการจับกับเส้นใยคอลลาเจน (Collagen 
Binding Properties) คุณสมบัติข้อน้ีทำาให้สาร OPC 
สามารถทำาให้หลอดเลือดแข็งแรง และ ยืดหยุ่นข้ึน 
เน่ืองจากผนังหลอดเลือดประกอบด้วยเส้นใยคอลลา
เจนปริมาณมากน่ันเอง และ คุณสมบัติเดียวกันน้ี ยังส่ง
ผลให้สารสกัด OPC มีคุณสมบัติในการพิทักษ์เส้นใยคอ
ลลาเจนใต้ช้ันหนังแท้ ไม่ให้เส่ือมสลาย เป็นการป้องกัน
ร้ิวรอย และ ความเห่ียวย่นได้อีกด้วย  ดังน้ัน หากเรา 
ต้องการจะรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ท่ีมี
ท้ังคอลลาเจน และ สารสกัด OPC ควรจะแยกรับ
ประทานคนละเวลากัน เพ่ือให้สารท้ังสองชนิด ไม่
จับกันเองเสียก่อน เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการดูดซึม 
และ การกระจายตัวของสาร OPC



     กลไกการออกฤทธ์ิของสาร OPC
    1.  ต้านอนุมูลอิสระ ชะลอความเส่ือม และ ความแก่
ชราของเซลล์
   2. กระตุ้นภูมิต้านทาน
  3. จับกับคอลลาเจน และ อิลาสติน โปรตีนบนผนัง
หลอดเลือด ทำาให้หลอดเลือดแข็งแรง และ ยืดหยุ่นดี
ข้ึน ซ่อมแซมผนังหลอดเลือดท่ีบาดเจ็บ หรือ เสียหาย
   4.  กระตุ้นการไหลเวียนเลือด
  5. ป้องกันการแข็งตัวของเกร็ดเลือด ป้องกันหลอด
เลือดอุดตัน ได้ประโยชน์ในการ ป้องกันหลอดเลือด
หัวใจอุดตัน ป้องกันหลอดเลือดในสมองอุดตัน ป้องกัน
การเกิดล่ิมเลือด   

     การได้รับสารสกัด OPC ใน
ปริมาณ 40 – 80 มก./วัน คือ 
เกรพซีดพลัสไลโคปน วันละ 
1-2 แคปซูล นอกจากจะทำาให้
ฝ้าจาง ผิวขาว ใส แล้ว  ยังมีผล
ประโยชน์มหาศาลต่อร่างกาย
ในด้านต่างๆต่อไปน้ี

             ชะลอความชรา  ขณะน้ีสาร OPC เป็นสาร
ต้านอนุมูลอิสระท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด สูงกว่าวิตามินอี
ถึง 50 เท่า และ สูงกว่าวิตามินซี 20 เท่า ต้านโรคเร้ือรัง
อันเกิดจากความเส่ือมได้กว่า 60 โรค
  ปองกัน และ ลดการเกิดฝา ทำาให้ฝ้าจางลง 
เน่ืองจากมีคุณสมบัติในการลดการสร้างเม็ดสีใต้ผิวหนัง
  ปองกันการเส่ือมของเสนใยคอลลาเจน 
และอิลาสตินใตผิวหนัง ช่วยให้ผิวนุ่มนวล แลดูอ่อน
เยาว์ 

            ปองกันเสนเลือดฝอยในสมองแตก จึงใช้
ป้องกันการเกิดอัมพาต อัมพฤกษ์ ท่ีประเทศฝร่ังเศส  
สาร OPC จัดเป็นยาท่ีแพทย์ส่ังจ่ายในผู้ป่วยท่ีมีแนวโน้ม
ของเส้นเลือดเปราะ เส้นเลือดแตก และ หลอดเลือด
อุดตัน
 กระตุนการไหลเวียนเลือด และ ปรับสมดุล
ความดันโลหิต
 แนะนำาในผูท่ีเป็นเสนเลือดขอด และ มี
ปญหาเก่ียวกับหลอดเลือดฝอย เช่นร่างแหหลอด
เลือดฝอยท่ีกระจายเป็นใยแมงมุมท่ีขา
 ปรับสมดุลโคเลสเตอรอล

 ลดอาการอักเสบและอาการบวม ท้ังก่อน 
และ หลัง การผ่าตัด รวมท้ังอาการบาดเจ็บท่ีเกิดจากการ
เล่นกีฬา และ อาการอักเสบท่ีเกิดจากข้อเส่ือม ทำาให้ข้อ
ยืดหยุ่นดีข้ึน
 แนะนำาในผูปวยเบาหวาน เพ่ือให้หลอดเลือด
ฝอยของผู้ป่วยเบาหวานแข็งแรง และ ยืดหยุ่นข้ึน ชะลอ
อาการจอตาเส่ือมเน่ืองจากน้ำาตาลในเลือดสูง ลดน้ำาตาล
ในเลือด ท้ังผู้ป่วยเบาหวาน แบบกินยา และ ฉีดยา 
 ชะลออาการของผูปวยตอกระจก 
 ช่วยลดอาการปวดทองประจำาเดือน
 ทำาใหอาการภูมิแพดีข้ึน ปองกันปอดเส่ือม 
แนะนำาในผูปวยโรคปอด
 กระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกาย
 ทำาใหความสามารถในการเรียนรู สมาธิ 
และ ความจำาดีข้ึน
 ช่วยในผูปวย SLE และ ขออักเสบรูมาติกส์
 ปองกันมะเร็ง ใชลดผลขางเคียงจากการได
รับเคมีบำาบัดในผูปวยมะเร็ง ใชเป็นการรักษาร่วมใน
มะเร็งหลายชนิด เช่น  มะเร็งเตานม มะเร็งต่อมลูก
หมาก มะเร็งต่อมน้ำาเหลือง  เป็นต้น 
    และ ยังมีคุณสมบัติอ่ืนๆอีกมากมาย ทำาให้ OPC ได้

เภสัชไทยธรรม



รับการยกย่องในวงการเภสัชกรรมว่า เป็น “อาหาร
เสริมมหัศจรรย์” ซ่ึงสามารถรับประทานได้อย่างต่อ
เน่ือง โดยไม่ทำาให้เกิดการสะสม เน่ืองจากสาร OPC 
จะอยู่ในร่างกายได้เพียง 72 ชม. ก็จะถูกขับจากระบบ
อย่างรวดเร็ว

    โคเอนไซม์คิวเทน สารอาหารจำาเป็น
สำาหรับหัวใจท่ีแข็งแรง
 โคเอนไซม์คิวเทน หรือ โคคิวเทน (Coenzyme 
Q10) ทำาหน้าท่ีร่วมกับเอนไซม์ทุกชนิดในร่างกาย ในการ
ทำางานของปฏิกิริยาเคมีทุกชนิดซ่ึงเกิดข้ึนภายในร่างกาย 
โคคิวเทน มีบทบาทสำาคัญในการทำาหน้าท่ีเป็นเช้ือเพลิง
ในปฏิกริยาการหายใจของเซลล์ หากไม่มีโคคิวเทน 
เซลล์จะไม่สามารถหายใจได้เลย แม้จะมีออกซิเจน
ก็ตาม หากเปรียบเซลล์แต่ละเซลล์เป็นเสมือนรถยนต์ โค
คิวเทนคือสวิตซ์ซ่ึงทำาหน้าท่ีเป็นตัวสตาร์ทรถยนต์น่ันเอง  
 ในร่างกายของสัตว์ประเภทท่ีมีอายุส้ัน เช่น 
แบคทีเรีย แมลง หนู จะมีโคคิวเทนในปริมาณน้อย 
เทียบกับร่างกายของสัตว์ประเภทท่ีมีอายุยืนยาว เช่น 
มนุษย์ และ สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม จะมีปริมาณโคคิวเทน
ในร่างกายมาก โคคิวเทนมีอยู่ในเซลล์ทุกๆเซลล์ของ
ร่างกาย และ ในแต่ละอวัยวะของร่างกาย จะมีโคคิวเทน
ในปริมาณท่ีไม่เท่ากัน            อวัยวะท่ีมีปริมาณโคคิว
เทนมาก คือ หัวใจ ตับ ไต และ สมอง ซ่ึงเป็นกลุ่ม
อวัยวะท่ีต้องการโคคิวเทนในปริมาณสูง เน่ืองจากเป็น
อวัยวะท่ีทำางานหนักท่ีสุดในร่างกาย
 

นอกจากทำาหน้าท่ีเป็นเช้ือเพลิงในกระบวนการหายใจให้
กับเซลล์ทุกเซลล์แล้ว โคคิวเทนยังเป็นสารต้านอนุมูล
อิสระประสิทธิภาพสูง และ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
วิตามินอีในเซลล์ นอกจากน้ี ยังทำาหน้าท่ีปกป้องผิวจาก
การถูกทำาลายโดยแสงแดด
 ปกติแล้ว โคคิวเทน เป็นสารธรรมชาติ ซ่ึง
ถูกผลิตข้ึนภายในเซลล์ของร่างกาย และ ก็เหมือนกับ
สารต้านอนุมูลอิสระอ่ืนๆ คือ เม่ือคนเรามีอายุมากข้ึน 
ร่างกายก็จะผลิตได้น้อยลง การลดลงของระดับโคคิว
เทนในเซลล์ เป็นปัจจัยหน่ึงซ่ึงก่อให้เกิดความผิดปกติ 
และ รอยโรคมากมาย เช่น สภาวะแก่ชรา  ภูมิต้านทาน
ต่ำา โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และ โรคอัลไซม์เมอร์ เป็นการ
ยากมากท่ีจะหาโคคิวเทนรับประทานจากอาหารประจำา
วัน เน่ืองจากโคคิวเทนจะมีมากในเน้ือสัตว์ดิบๆ เช่น ตับ
ดิบๆ เน้ือวัวดิบๆ แซลมอน เป็นต้น หากเราต้องการได้
รับสารอาหารท่ีส่งผลดีอย่างน่าอัศจรรย์น้ี ก็จำาเป็นอย่าง
ย่ิง ท่ีเราจะต้องได้รับจากอาหารเสริม

โคคิวเทนกับโรคหัวใจ
 หัวใจ เป็นอวัยวะซ่ึง
ต้องใช้พลังงานสูง เน่ืองจาก 
หัวใจมีอัตราการเต้น 60 คร้ัง

ต่อนาที หรือ 100,000 คร้ังต่อวัน โดยไม่มีการหยุด
พัก ตลอดชีวิตของคนเรา หัวใจเต้นถึง 2.5 พันล้าน
คร้ังโดยเฉล่ีย  และ  เป็นอวัยวะท่ีต้องใช้โคคิวเทน
ในปริมาณสูงมาก เพ่ือเป็นเช้ือเพลิงในการสร้าง
พลังงานให้กับเซลล์หัวใจจำานวน 2 ล้านเซลล ์ กล้าม
เน้ือหัวใจ ต้องการโคคิวเทนในปริมาณท่ีมากกว่าอวัยวะ
อ่ืนๆถึง 2 เท่า ผู้ป่วยโรคหัวใจ และ หลอดเลือด มีปริมาณ
โคคิวเทนในกล้ามเน้ือหัวใจ เพียง 75% ของผู้ท่ีมีสุขภาพ
ปกติ และ เม่ือปริมาณโคคิวเทนในกล้ามเน้ือหัวใจ ลดลง
ต่ำากว่า 25% หัวใจก็จะหยุดทำางาน  



     แพทย์แผนปัจจุบันจำานวนมากใน
สหรัฐอเมริกาส่ังจ่ายโคคิวเทนร่วมกับ
ยาแผนปัจจุบัน ในการรักษาผู้ป่วยโรค
หัวใจ และ พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่มี
อาการดีข้ึนอย่างน่าพึงพอใจ รวมท้ัง
ทำาให้การจ่ายยาแผนปัจจุบันลดลง 

โดยไม่มีผลข้างเคียงท่ีไม่พึงประสงค์ใดๆ ผลงานวิจัยท่ีน่า
สนใจในสหรัฐอเมริกา โดย Dr. Langsjoen และ Dr. Folk-
ers แพทย์ผู้เช่ียวชาญโรคหัวใจในสหรัฐอเมริกา  พบว่า  
อายุของผู้ปวยโรคหัวใจท่ีมีการรับประทาน โคคิวเทน 
เป็นอาหารเสริม มีอายุท่ียืนยาวกว่าผู้ปวยท่ีไม่ได้รับ
โคคิวเทน เป็นระยะเวลาโดยเฉล่ียถึง 3 ป 
 ผลวิจัยทางการแพทย์ท่ีถูกตีพิมพ์จากท่ัวโลก
กว่า 50 ฉบับ ต้ังแต่ปี 1990 รายงานตรงกันว่า  การได้
รับโคคิวเทน ให้ผลดีอย่างย่ิงกับ ผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจ 
ผู้ป่วยท่ีมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ  ผู้ป่วยโรคเก่ียวกับ
หลอดเลือดไปเล้ียงหัวใจ ผู้ป่วยท่ีมีภาวะหลอดเลือดหัวใจ
อุดตัน ผู้ป่วยล้ินหัวใจร่ัว และ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
ผู้ป่วยบางราย มีอาการดีข้ึนมากจนสามารถหลีกเล่ียง
การผ่าตัดหัวใจได้  รวมท้ังผู้ป่วยท่ีผ่านการผ่าตัดเปด
เส้นเลือดใหม่ให้หัวใจ (Bypass Surgery) ก็มีอาการฟน
ตัวหลังผ่าตัดอย่างรวดเร็ว Dr. Robert C. Atkins แพทย์ผู้
เช่ียวชาญโรคหัวใจจากสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นผู้เช่ียวชาญ
ด้านโภชนะบำาบัดด้วย แนะนำาว่า ผู้ป่วยโรคเก่ียวกับหัวใจ 
และ หลอดเลือดทุกคน ควรได้รับสารอาหารโคคิวเทน
เสริม ในชีวิตประจำาวันอย่างสม่ำาเสมอ และ ต่อเน่ือง 

     โคคิวเทน กับโรคความดัน
โลหิตสูง
 ผลการวิจัยจาก Dr. 
Atkins  บ่งบอกว่า ผู้ป่วยกว่า 

75% ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง ไม่จำาเป็นต้องพ่ึงยารักษา
ความดันอีกต่อไป โดยการรับประทานโคคิวเทนเสริมวัน
ละประมาณ 60 – 100 มิลลิกรัม  

โคคิวเทนกับการลดน้ำาหนัก
 มีรายงานการใช้โคคิว
เทนปริมาณ 100 มิลลิกรัมต่อวัน 
ร่วมกับการควบคุมอาหาร ใน

อาสาสมัครท่ีมีน้ำาหนักเกิน พบว่า อาสาสมัครมีน้ำาหนักตัว
ลดลงโดยเฉล่ีย 13.5 กิโลกรัม ภายในระยะเวลา 2 เดือน 
เน่ืองจากโคคิวเทนจะทำาให้เกิดการเผาผลาญมากข้ึน และ 
มีการใช้ไขมันเป็นแหล่งพลังงานในการเผาผลาญ  

โคคิวเทนกับมะเร็ง
 ในร่างกายของผู้ป่วย
มะเร็ง จะมีปริมาณโคคิวเทน
ลดลงกว่าปกติมาก รายงาน

ทางการแพทย์มากมายบอกตรงกันว่า     การให้
โคคิวเทนในผู้ปวยมะเร็ง ทำาให้ผู้ปวยส่วนใหญ่มี
อาการดีข้ึน แต่ผลการวิจัยท่ีโด่งดัง เป็นของนายแพทย์
ชาวเดนมาร์ค ในปี 1993 ท่ีทดลองให้โคคิวเทนในปริมาณ 
90 มิลลิกรัมต่อวัน ในผู้ป่วยมะเร็งหน้าอกระยะสุดท้าย 
จำานวน 32 คน อายุต้ังแต่  32-81 ปี ท่ีมีการกระจาย
ของมะเร็งไปยังต่อมน้ำาเหลืองแล้ว ร่วมกับการรักษา
ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน เป็นระยะเวลาหลายเดือน 
ปรากฏว่า ผู้ป่วยท้ังหมดรอดชีวิต โดยท่ีผู้ป่วยส่วนใหญ่
มีอาการดีข้ึน และ ผู้ป่วย 4 ใน 32 ราย ในกรณีศึกษาน้ี 
หายขาดจากมะเร็งในท่ีสุด ท้ังน้ี โคคิวเทน ไม่ได้มีผลฆ่า



เซลล์มะเร็งโดยตรง แต่โคคิวเทน ทำาให้ร่างกายมีภูมิ
ต้านทานสูงข้ึน มีผลให้กระบวนการทำาลายส่ิงแปลก
ปลอมตามธรรมชาติของร่างกาย ทำาหน้าท่ีทำาลาย
เซลล์มะเร็งเอง

โคคิวเทนกับสมอง
 อวัยวะท่ีมีโคคิวเทน 
ในปริมาณมากอีกอวัยวะหน่ึง 
คือ สมอง ซ่ึงเป็นอวัยวะท่ีต้องใช้

พลังงานมาก เม่ือปริมาณโคคิวเทนในเซลล์สมองลด
ลง เม่ือคนเรามีอายุมากข้ึน จะนำาไปสู่โรคแห่งความ
เส่ือมของเซลล์สมองหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นอัลไซม์เม
อร์ หรือ แม้กระท่ังโรคพาร์กินสัน ซ่ึงเม่ือมีการให้โคคิวเท
นร่วมในผู้ป่วยเหล่าน้ี พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการดีข้ึน 

โคคิวเทนกับโรคเหงือก
 โรคเหงือกอักเสบเป็นอาการท่ีเกิดข้ึน ต้ังแต่วัย
กลางคนเป็นต้นไป กว่า 68% ของผู้สูงอายุชาวอเมริกัน
เป็นโรคเหงือกอักเสบ เน่ืองจากเม่ือคนมีอายุมากข้ึน 
การซ่อมแซมตัวเองของเหงือกจะทำาได้น้อยลง นอกจาก
น้ีเส้นใยคอลลาเจนซ่ึงเป็นเน้ือเย่ือท่ียึดเหงือกเข้ากับฟัน
ยังเส่ือมลง ท่ีญ่ีปุ่น จึงมีการนำาโคคิวเทนมารักษาอาการ
เหงือกอักเสบ ท้ังรูปแบบของการรับประทานเป็นอาหาร
เสริม และ การทาลงไปตรงๆท่ีบริเวณเหงือก ผลปรากฎ
ว่า อาการของผู้ป่วยส่วนใหญ่ดีข้ึนอย่างรวดเร็ว เทียบกับ
การรักษาโรคเหงือกโดยวิธีปกติท่ีไม่มีการให้โคคิวเทนร่ว
มด้วย ท่ีประเทศญ่ีปุ่น มีการผสมโคคิวเทนในผลิตภัณฑ์
ยาสีฟัน และ น้ำายาบ้วนปาก เพ่ือช่วยดูแลรักษาเหงือก
ด้วย

โคคิวเทนกับ อาการอ่อนเพลีย ไรเร่ียวแรง
 เม่ือร่างกายผลิตพลังงานได้น้อยลง  ร่างกาย
เราจะรู้สึกอ่อนเพลีย ไร้เร่ียวแรง สมองมึนงง โคคิวเทน
เป็นสารอาหารท่ีสำาคัญในการท่ีร่างกายจะดึงเอาแหล่ง
พลังงานในเซลล์มาใช้ไม่ว่าจะเป็นจากคาร์โบไฮเดรต หรือ 
ไขมัน มีการใช้โคคิวเทนในผู้ท่ีออกกำาลังกายแบบแอโรบิค 
และ นักกีฬามาราธอน ทำาให้มีความทนทานต่อการออก
กำาลังกายนานข้ึน และ เหน่ือยน้อยลง

โคคิวเทนกับโรค AIDS
 เน่ืองจากโคคิวเทน 
เป็นสารกระตุ้นภูมิต้านทาน
ของร่างกาย แนะนำาให้ใช้โค

คิวเทนเสริมในผู้ปวย AIDS เพ่ือเพ่ิมภูมิต้านทาน และ 
ทำาให้ร่างกายใช้พลังงานได้ดีข้ีน

        โรคต่างๆเหล่าน้ี แนะนำาใหรับประทาน
โอริซอล เทน และ เกรฟซีดพลัสไลโคปน
    โรคหัวใจ
 เป็นสาเหตุการตายอันดับ 4 ของคนไทย ตาม
สถิติกระทรวงสาธารณสุขปี 2549 ในกลุ่มโรคไม่ติดเช้ือ 
ในบรรดาโรคหัวใจและหลอดเลือด มีโรคหลอดเลือด
หัวใจ เป็นสาเหตุการตายอันดับหน่ึง แต่ยังมีข่าวดี ท่ี
ผลการวิจัยเม่ือไม่นานมาน้ี ระบุว่า มีหลายอย่างท่ีเรา
สามารถทำาได้ในชีวิตประจำาวัน เพ่ือบำารุงรักษาสุขภาพ
หัวใจให้สมบูรณ์ และ แม้เม่ือได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค
หัวใจแล้ว ก็สามารถปรึกษาแพทย์ เพ่ือหาทางบำารุงสุข
ภาพหัวใจ ให้กลับแข็งแกร่งได้



            โรคหลอดเลือดหัวใจระยะแรก และ อาการ
เจ็บแน่นหนาอก โรคหลอดเลือดหัวใจ มีช่ือเรียกต่างๆ
กันไปหลายช่ือ เช่น โรคหลอดเลือดตีบแข็ง หรือ โรค
หลอดเลือดโคโรนารี เกิดจากการตีบแคบของหลอด
เลือดแดงสายหลักท่ีนำาเลือดมาเล้ียงหัวใจ หรือ หลอด
เลือดสาขาของหลอดเลือดแดง ทำาให้เกิดอาการเจ็บ
แน่นหน้าอก ซ่ึงอาจเป็นอาการเจ็บท่ีไม่รุนแรงนัก หรือ 
อาจมีอาการรุนแรงเฉียบพลัน ไปจนถึงภาวะหัวใจวาย
เฉียบพลันได้ ซ่ึงการตีบแคบน้ี เป็นผลมาจากการท่ีมีไข
มันสะสมอยู่บนผนังด้านในของเส้นเลือด 
       โรคหัวใจอ่ืนๆ มีต้ังแต่ภาวะหัวใจวาย หรือ 
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน มักเกิดจากล่ิมเลือดอุดตัน 
ในหลอดเลือด ส่วนใหญ่เป็นล่ิมเลือดซ่ึงร่างกายสร้างข้ึน 
เพ่ืออุดรอยปริแตกของผนังหลอดเลือด ภาวะหัวใจเต้น
ผิดจังหวะ ภาวะหัวใจล้มเหลว 

          โรคหลอดเลือดสมอง
 เป็นโรคของหลอดเลือด ท่ีไปหล่อเล้ียงสมอง 
เกิดข้ึนเม่ือมีล่ิมเลือด หรือ เส้นเลือดฝอยในสมองแตก 
ทำาให้เลือดออกฉับพลัน ขัดขวางการส่งเลือดไปเล้ียง
เซลล์สมองตามปกติ เม่ือสมองขาดเลือด เซลล์สมองจึง
เสียความสามารถในการทำางาน และ หากการขาดเลือด
น้ันนานเกินไป เซลล์สมองก็จะตายได้ ชนิดของโรคหลอด
เลือดสมองมี 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ สมองขาดเลือด และ เลือด
ออกในสมอง อาการของโรคหลอดเลือดสมอง มีหลาก
หลาย เน่ืองจากปัญหาของหลอดเลือดในสมอง อาจเกิด
ข้ึนได้กับส่วนต่างๆของสมอง อาการจึงแตกต่างกันไป
มาก อย่างไรก็ตาม พึงสังเกตอาการต่อไปน้ี รู้สึกชา หรือ 
อ่อนแรงท่ีใบหน้าอย่างเฉียบพลัน โดยเฉพาะเม่ือเกิดข้ึน
กับร่างกายซีกใดซีกหน่ึง หรือ เกิดอาการสับสนด้านคำา
พูด หรือ มีปัญหาเร่ืองพูด หรือ การทำาความเข้าใจกับ
คำาพูดผู้อ่ืนอย่างเฉียบพลัน หรือ มีปัญหาเร่ืองการมอง
ข้ึนอย่างฉับพลัน ไม่ว่าจะท่ีตาข้างเดียว หรือ ตาท้ังสอง
ข้าง หรือ มีปัญหาเร่ืองการเดิน มึนงง เสียการทรงตัว
อย่างฉับพลัน หรือ เกิดอาการปวดศีรษะอย่างฉับพลัน 
โดยไม่มีสาเหตุจากเร่ืองอ่ืน 

       โรคเบาหวาน
 โรคเบาหวาน หรือ ภาวะน้ำาตาลในเลือดสูง ซ่ึง
มี 2 ประเภท หลักๆ
    1. เบาหวานประเภทท่ี 1 ร่างกายไม่ผลิตอินซูลินเลย 
     2. เบาหวานประเภทท่ี 2 ร่างกายผลิตอินซูลินไม่เพียง
พอ หรือ นำาอินซูลินไปใช้ได้ไม่ดีเท่าท่ีควร ซ่ึงคนส่วนมาก
จะเป็นเบาหวานประเภทท่ี 2 และ สตรีบางคนจะเป็นเบา
หวานขณะต้ังครรภ์
        เม่ือเป็นโรคเบาหวาน หลอดเลือดฝอยท่ัวร่างกาย จะ
แข็ง เปราะ และ หงิกงอ โรคแทรกซ้อนของเบาหวาน ล้วน
แล้วแต่เป็นโรคของหลอดเลือดท้ังส้ิน ได้แก่ โรคไต โรค
ทางระบบประสาท เน่ืองจากหลอดเลือดเล็กๆท่ีไปเล้ียง
เส้นประสาท เกิดภาวะหงิกงอ และ ตีบแคบ จอตาเส่ือม
ในเบาหวาน โรคหัวใจ โรคผิวหนัง และ สมรรถนะเส่ือม

      น้ำามันปลา 
        น้ำามันปลา คือ น้ำามันท่ีสกัดจากส่วนของเน้ือปลา 
หนัง หัว และ หาง ของปลาทะเลน้ำาลึกโดยเฉพาะปลาใน
เขตหนาว ในน้ำามันปลามีกรดไขมันหลายชนิด แต่ท่ีสำาคัญ
และมีการนำามาใช้ ทางการแพทย์ คือ กรดไขมันกลุ่มโอเม
ก้า-3 ซ่ึงมีกรดไขมันท่ีสำาคัญอยู่ 2 ชนิด คือ DHA (Doco-
sahexaenoic acid) และ EPA (Eicosapentaenoic) ซ่ึงเป็น
กรดไขมันท่ีจำาเป็นต่อร่างกาย เพราะร่างกายไม่สามารถ
สร้างข้ึนเองได้ ต้องได้รับจากอาหารเท่าน้ัน แหล่งน้ำามัน
ปลาในธรรมชาติท่ีดีท่ีสุด คือ ปลาทะเล เช่น แซลมอน 
ทูน่า ซาบะ ซาร์ดีน เฮอร์ร่ิง แองโชว่ี ไวท์ฟช บลูฟช 
ชอคฟช ปลาเทร้า แมคเคอเรล เป็นต้น ปลาทะเลท่ีมี
น้ำามันปลามาก คือ ปลาทู ปลาสำาลี ปลารัง ปลากระพง
น้ำามันปลาได้มาจากการสกัดน้ำามันจากส่วนเน้ือปลา หนัง 
หัว และหาง ของปลาทะเลหลายชนิด ในขณะท่ีน้ำามันตับ
ปลาสกัดจากตับของปลาทะเล และ นิยมรับประทานเพ่ือ
เสริมวิตามินดี และ วิตามินเอ โดยท่ีมีปริมาณกรดไขมัน
จำาเป็น DHA และ EPA ต่ำากว่าน้ำามันปลามาก



    น้ำามันปลาคืออาหารสมอง
      สมองของมนุษย์ จะประกอบไปด้วยกรดไขมันในตระกูล
น้ำามันปลา คือ DHA และ EPA เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ 
DHA เป็นสารอาหารท่ีจำาเป็นของสมอง เพราะเย่ือหุ้มสมอง
จำาเป็นต้องมี DHA พอเพียง การบกพร่อง DHA จะทำาให้เกิด
โรคท้ังกับสมอง และ จอตา มีหลักฐานทางวิชาการจากทุก
สถาบัน ในทุกประเทศสนับสนุนว่า อาหารท่ีอุดมด้วยน้ำามัน
ปลา จะบำารุงสมองให้มีสุขภาพดี กรดไขมัน DHA ทำาให้
เย่ือหุ้มสมองแข็งแรงแต่อ่อนโยน มีผลให้การติดต่อส่ือสาร
ระหว่างเซลสมองด้วยกันเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว สมองจะ
คิด คำานวณได้ว่องไว รวมท้ังมีประสิทธิภาพการรับรู้ และ 
ความทรงจำาดีข้ึน นอกจากน้ี DHA ยังช่วยป้องกันโรคความ
จำาเส่ือมเน่ืองจากความชรา  ท่ีเรียกว่าอัลไซม์เมอร์ ทำาให้
สุขภาพจิตดีข้ึน รวมท้ังทำาให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีอาการดี
ข้ึน นอกจากน้ี DHA ยังช่วยให้ผู้ป่วยโรค Multiple Sclerosis 
(โรคความเส่ือมของระบบประสาท) มีอาการดีข้ึนด้วย และ 
ยังป้องกันความเส่ือมของจอตาได้ด้วย
     น้ำามันปลารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
การบริโภคน้ำามันปลา สามารถทำาให้โคเลสเตอรอล 
และ ไตรกลีเซอไรด์ในหลอดเลือดลดลงได้ นอกจากน้ียัง
สามารถขยายหลอดเลือด ต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด 
ป้องกันหลอดเลือดอุดตัน ทำาให้ลดความเส่ียงของหัวใจ
ขาดเลือด และ ภาวะหัวใจวาย ลดภาวะเลือดข้น หรือ เลือด
หนืด ทำาให้การไหลเวียนเลือดสะดวกข้ึน และ ปรับสมดุล
ความดันโลหิต 
    น้ำามันปลาเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษามะเร็ง
น้ำามันปลา ป้องกันการเจริญเติบโตของเซลมะเร็ง นอกจาก
น้ียังช่วยระงับการเจริญเติบโตและ แผ่กระจาย (Metastasis) 
ของเซลมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งชนิดท่ีเก่ียวกับกับฮอร์โมน 
(Hormone-Link Cancer) ตัวอย่างเช่น มะเร็งต่อมลูกหมาก 
มะเร็งเต้านม ส่วนมะเร็งอย่างอ่ืนบางชนิด เช่น มะเร็งปอด 
มะเร็งตับ มะเร็งลำาไส้ใหญ่ โดยการระงับการสร้างเส้นเลือด
ใหม่ เพ่ือไม่ให้เซลมะเร็งได้รับอาหาร (Anti-Angiogenesis)

    น้ำามันปลาใหผลดีกับโรคขออักเสบรูมาตอยด์และ
เอสแอลอี รวมท้ังโรคขอเส่ือม
การบริโภคน้ำามันปลาจะช่วยทุเลาอาการต่างๆของโรคข้อ
อักเสบรูมาตอยด์ คือ อาการข้อฝด และ ตึงในตอนเช้า 
อาการอักเสบ และ เจ็บปวด และ มีประโยชน์ในการช่วย
รักษาโรคเอสแอลอีได้อีกด้วย แต่ต้องใช้เวลารับประทาน
อย่างน้อย 3 เดือนข้ึนไป และ ยังลดอาการอักเสบ และ เจ็บ
ปวดในโรคข้อกระดูกเส่ือมได้ด้วย

    น้ำามันปลากับโรคผิวหนังสะเก็ดเงิน (เร้ือนกวาง)
น้ำามันปลาให้ผลดีในการรักษาโรคผิวหนังสะเก็ดเงิน โดย
ลดอาการคัน ผ่ืนแดงน้อยลง และ ลดสะเก็ด ซ่ึงให้ผลดี
ท้ังจากการรับประทาน และ การทา
    น้ำามันปลากับโรคไต
การบริโภคน้ำามันปลา จะชะลอความพิการของไต และ 
ทำาให้ลดความเส่ียงในการเกิดโรคไตวาย เน่ืองจากน้ำามัน
ปลาลดอาการอักเสบในหลอดเลือดตรงกรวยไต เกร็ด
เลือดไม่จับเป็นก้อน และ หลอดโลหิตไม่บีบตัว ทำาให้
ชะลอการเกิดโรคไตวาย น้ำามันปลาทำาให้เลือดไหลเวียน
มาเล้ียงไตสะดวกข้ึน ทำาให้ไตได้รับสารอาหาร และ 
ออกซิเจน มากข้ึนมาบำารุงเน้ือไต
   น้ำามันปลากับโรคตามัวตาบอดในวัยชรา
น้ำามันปลาป้องกันโรคตาบอดจากปัญหาจอตาเส่ือมได้ 
และ ใช้ในการป้องกันการเกิดอาการลูกตาแห้ง ซ่ึงเกิด
จากน้ำาตาออกมาหล่อเล้ียงไม่พอ



       สารสกัดจากใบแปะกวย 
      แปะกวย เป็นพืชท่ีมีชีวิตอยู่
บนโลกมานานกว่า 200 ล้านปี
แล้ว การใช้แปะกวยเพ่ือบำารุง
สมองเร่ิมจากประเทศจีน ต่อ
มานักวิจัยชาวเยอรมันได้นำาเอา
ใบแปะกวยมาสกัด ซ่ึงสารสกัดคุณภาพมาตราฐานจะ
ประกอบด้วยสาร Flavones Glycosides 26% และ สาร 
Terpene Lactones 6% นอกจากน้ียังควรจะขจัดสาร 
Ginkgolic acid ซ่ึงทำาให้เวียนศีรษะออก ดังน้ัน การสกัด
จึงมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากกว่าการนำาเอา
ใบแปะกวยมาบริโภคด้วยวิธีอ่ืนๆ
        สารสกัดจากแปะกวย ได้มีการใช้อย่างแพร่หลาย
ในยุโรป สหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศท่ัวโลก 
สำาหรับการป้องกันโรคสมองเส่ือม หรือ ท่ีเรียกว่าโรคอัล
ไซเมอร์ท่ีมีอาการไม่รุนแรง จากงานวิจัยท่ีมีการดำาเนิน
การอย่างกว้างขวาง แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากใบแปะ
กวย มีประสิทธิภาพในการเพ่ิมความทรงจำาระยะส้ัน ช่วย
บรรเทาอาการ รวมท้ังชะลอความเส่ือมของสมอง มีผล
ทำาให้เพ่ิมความต่ืนตัว และ สมาธิ ช่วยลดภาวะซึมเศร้า 
และ ยังมีการนำามาใช้สำาหรับป้องกันการอุดตันของหลอด
เลือด เพ่ิมการไหลเวียนของเลือด บรรเทาอาการเวียน

ศีรษะท่ีเกิดข้ึนจากความผิด
ปกติของหูช้ันใน ใช้ได้ผลดี
ในผู้ป่วยไมเกรน ผู้ป่วยเส่ือม
สมรรถนะ ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ 
นอกจากน้ียังพบว่าสารสกัด
จากใบแปะกวยสามารถหยุด
ย้ังสภาวะโรคตับแข็งท่ีเกิด
ข้ึนจากไวรัสตับอักเสบ และ
สามารถชะลอความเส่ือม
ของโรคประสาทตาได้อีก
ด้วย

     คอลลาเจน สารอาหารบำารุง ผิว – ผม – เล็บ 
– กระดูก
          คอลลาเจน เป็นโปรตีนท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดใน
ร่างกาย คือ มีปริมาณถึง 1 ใน 3 ของโปรตีนท้ังร่างกาย 
ผลงานวิจัยจากประเทศญ่ีปุ่นพบว่า การรับประทาน
คอลลาเจนอย่างต่อเน่ือง มีผลให้ผิวหนังมีการอุ้มน้ำามาก
ข้ึน มีการผลิตเส้นใยคอลลาเจนใต้ผิวหนังเพ่ิมข้ึน ผลิต
สารไฮยารูโรนิค แอซิด ใต้ผิวหนังมากข้ึน และ ผลิตองค์
ประกอบท่ีช่วยในการอุ้มน้ำาใต้ช้ันหนังแท้ เพ่ิมข้ึนด้วย

 ร้ิวรอยบนใบหน้าของคนเรา เกิดจากการ
เส่ือมสลายของช้ันคอลลาเจนใต้ผิว ซ่ึงมีปริมาณท่ี
ลดลงอย่างมากหลังจากมนุษย์มีอายุได้ 18 ป การ
เติมเต็มคอลลาเจนให้กับผิว เพ่ือป้องกันการเกิดร้ิว
รอยใหม่ และ เพ่ือลดร้ิวรอยเดิม เป็นส่ิงจำาเป็น และ 
เน่ืองจากคอลลาเจน เป็นโปรตีนท่ีมีขนาดของโครงสร้าง
โมเลกุลใหญ่มาก ไม่สามารถซึมผ่านผิวหนังได้ด้วยการ
ทา วงการแพทย์จึงใช้คอลลาเจนเสริมความงาม และ 
ลดร้ิวรอยใน 2 รูปแบบเท่าน้ัน คือ การฉีดลงใต้ผิวหนัง
ช้ันหนังแท้ เพ่ือเติมเต็มช้ันคอลลาเจนท่ียุบตัวลงไป หรือ 
โดยการรับประทานคอลลาเจนเสริม เพ่ือเป็นวัตถุดิบใน
การสร้างคอลลาเจนใต้ช้ันหนังแท้  และ  เสริมสร้าง
คอลลาเจนโปรตีน ให้กับร่างกาย

เลือด เพ่ิมการไหลเวียนของเลือด บรรเทาอาการเวียน



         นอกจากน้ี คอลลาเจนยังเป็นส่วนประกอบหลักของ
เน้ือกระดูก และ กระดูกอ่อน คอลลาเจนช่วยป้องกันภาวะ
กระดูกพรุน ข้อต่อเส่ือม และ ให้ผลดีกับผู้ป่วยข้ออักเสบ
รูมาตอยด์ นอกจากน้ี คอลลาเจนยังเป็นส่วนประกอบ
สำาคัญของผนังหลอดเลือด จอตาและ เส้นเอ็นต่างๆท่ัว
ร่างกาย การรับประทานคอลลาเจนเสริมเป็นประจำา ยัง
ช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์ ลดความดันโลหิต และ   เพ่ิม
การไหลเวียนโลหิตได้ด้วย   และ  บำารุงสุขภาพ  เส้นผม 
ทำาให้ผมไม่หลุดร่วงง่าย เส้นผมหนาข้ึน และผมยาวเร็วข้ึน 
นอกจากน้ี ยังทำาให้เล็บมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เปราะหัก ง่าย 
คอลลาเจนยังช่วยซ่อมแซม รักษาแผลในกระเพาะอาหาร 
และ ให้ผลดีกับผู้ป่วยท่ีเป็นโรคตับแข็งอีกด้วย 
 

      มีการนำาคอลลาเจนโปรตีนมาช่วยในการลดน้ำาหนัก 
ซ่ึงให้ผลเป็นอย่างดี โดยการรับประทานก่อนนอน ขณะ
ท้องว่าง ห่างจากอาหารม้ือสุดท้ายประมาณ 3 ช่ัวโมง คอ
ลลาเจนจะทำางานร่วมกับโกรท ฮอร์โมน ซ่ึงหล่ังขณะนอน
หลับ ทำาหน้าท่ีดึงไขมันสะสมภายในร่างกายมาเผาผลาญ 
เพ่ือให้เกิดพลังงาน นำาคอลลาเจนโปรตีนไปซ่อมแซม
ร่างกาย และ ผิวพรรณ ขณะนอนหลับได้  



         เม่ือมนุษย์มีอายุมากข้ึน สภาพร่างกายมีการ
เปล่ียนแปลง ท้ังภายใน และ ภายนอก ขบวนการเผา
ผลาญลดลง อวัยวะต่างๆทำางานได้ไม่มีประสิทธิภาพ 
เท่ากับท่ีเคยมีในวัยหนุ่มสาว ทางการแพทย์พบว่า มี
ฮอร์โมนหลายชนิดท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับกระบวนการ
แก่ของมนุษย์ เช่น โกรท ฮอร์โมน ซ่ึงจะมีระดับสูงสุดใน
เลือด เม่ือมนุษย์มีอายุประมาณ 12-13 ปี เป็นช่วงอายุท่ี
เด็กมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จากวัยเด็กย่างเข้า
สู่วัยหนุ่มสาว 
 เม่ือมนุษย์มีอายุประมาณ 20 ปี ระดับฮอร์โมน
ท่ีลดลงจะมี ดี เอช อี เอ (DHEA)  เทสโทสเทอโรน (Tes-
tosterone) และ เมลาโทนิน (Melatonin) เม่ือมนุษย์มีอายุ 
30 ปี  ระดับฮอร์โมน เอสโตรเจน (Estrogen) จะลดลง 
ทำาให้สตรีในวัยหลัง 30 ปี มีการแก่ลงอย่างรวดเร็ว และ 
มีการเปล่ียนแปลงทางสรีระหลายๆด้าน เช่น ผิวเห่ียวย่น 
เกิดร้ิวรอย หน้าอกคล้อยลง มีไขมันสะสมมากข้ึน ตาม
หน้าท้อง ต้นขา และ สะโพก
 วงการแพทย์เพ่ือความงาม  ได้ทำาการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย การคืนกลับระดับฮอร์โมน เพ่ือคืนกลับ
สมรรถนะ และ สภาพร่างกาย ของวัยหนุ่มสาวให้กับ
มนุษย์ และ ปัจจุบันได้มีการนำามาใช้เพ่ือการย้อนวัย ไป
จนถึงการยืดความเป็นหนุ่มสาว ยืดวัยทอง และ  ชะลอ
ความชรา
 ระดับฮอร์โมนชนิดต่างๆในร่างกาย มีความ
สำาคัญ กับการดำารงชีวิตอย่างปกติในทุกแง่มุมของมนุษย์ 
ต้ังแต่สภาพร่างกาย ระดับอารมณ์ ระดับความเครียด 
ความดันโลหิต การเผาผลาญ อุณหภูมิของร่างกาย รวม
ไปถึงความต้องการทางเพศ และ ความปรารถนาท่ีจะมี
ชีวิตอยู่ 

 หลังจากผู้ชายมีอายุ 35 ปี ข้ึนไป จะก้าวสู่
วัยทองในชาย เม่ือระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนท่ีผลิต
จากลูกอัณฑะลดลง ส่วนร่างกายของผู้หญิง ก็จะผลิต
ฮอร์โมนเพศชายได้ ในจำานวนเล็กน้อย  เม่ือผู้หญิงมีอายุ
มากข้ึน การผลิตฮอร์โมนเพศชายจะลดลง ทำาให้ผู้หญิงมี
ความต้องการทางเพศลดลง แม้ว่าจะได้รับฮอร์โมนเพศ
หญิงทดแทน แพทย์ทางเลือกในด้านการย้อนวัย เลือก
ท่ีจะใช้สารอาหาร ดีเอชอีเอ ทดแทน เน่ืองจากเป็นสาร
ต้ังต้นในการผลิตฮอร์โมนเพศ ท้ังหญิง และ ชาย ทำาให้
ระดับอารมณ์ และ ความต้องการทางเพศของท้ังหญิง 
และ ชายดีข้ึน 
  V-MAC เป็นสูตรสารอาหาร เพ่ือปรับสมดุล
ฮอร์โมนในร่างกาย โดยเฉพาะฮอร์โมนเพศ ซ่ึงลดลงเม่ือ
คนเรามีอายุมากข้ึน ใช้บำารุงร่างกาย และ สมรรถนะ ท้ัง
บุรุษ และ สตรี ควรรับประทานหลังอาหารทันที และ ควร
รับประทานในเวลาเดียวกันในแต่ละวัน











นวัตกรรมแหงการแกปญหา สิว ฝา รอยดางดํา ร้ิวรอยเห่ียวยน
ผลัดผิวอยางนุมนวล และ เห็นผล ดวย Pharma’s Peel

            ปญหาผิวพรรณท่ีมีมากเป็นอันดับหน่ึง 
คือ ปัญหา สิว ฝ้า แต่ในคนท่ีเป็นสิวมากๆ สิวเร้ือรัง หรือ 
ฝ้าลึก ฝ้าหนาๆ และ เป็นมานาน การรักษาด้วยกรรมวิธี
ปกติ แม้จะควบคู่ไปกับการใช้ยา ท้ังยารับประทาน และ 
ยาทา ก็ดูเหมือนจะช้า และ ไม่ได้ผลทันใจแต่อย่างใด 
ปัจจุบันวงการแพทย์มีกรรมวิธีใหม่ ท่ีช่วยให้ผิวสวยทันใจ
มากย่ิงข้ึน ซ่ึงจะต้องประกอบไปด้วยขบวนการลอกผิวช้ัน
นอกออก เป็นการเปล่ียนเซลล์ผิวใหม่ท่ีใช้ระยะเวลาส้ัน
กว่า และ ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ 
        ในขบวนการผลัดเซลล์ผิวช้ันนอกน้ัน วงการแพทย์
สามารถทำาได้หลายวิธี Pharma’s Peel เป็นขบวนการ
ผลัดเซลล์ผิวจากสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเลือกใช้วิธีท่ีนุ่มนวล
กว่า ผู้ใช้ Pharma’s Peel จะไม่ผ่านกระบวนการลอก และ 
ระคายเคืองท่ีรุนแรง เป็นการผลัดเซลล์ผิวอย่างนุ่มนวล 
และ ค่อยเป็นค่อยไป
  การผลัดเปล่ียนเซลล์ผิวเพ่ือความงาม คืออะไร
   การผลัดเปล่ียนเซลล์ผิวเพ่ือความงาม  เป็น
ขบวนการลอกผิวหนังช้ันนอก ซ่ึงอาจจะเป็นช้ันหนัง
กำาพร้า หรือ ลงลึกถึงช้ันหนังแท้ เพ่ือเผยผิวใหม่ท่ีสดใส 
อ่อนเยาว์กว่าเดิม ลดร้ิวรอยเห็นผลทันใจ สำาหรับแก้
ปัญหา สิว ฝ้า กระ รอยด่างดำา ผิวเห่ียวย่นเน่ืองจาก
ความชรา  
     สารท่ีใช้ในขบวนการผลัดเปล่ียนเซลล์ผิว อาจจะ
ใช้สารออกฤทธ์ิเพียงหน่ึงชนิด หรือ มากกว่าหน่ึงชนิด
ผสมผสานกัน ข้ึนอยู่กับสภาวะของผิวหนัง และ ปัญหา
ท่ีต้องได้รับการแก้ไข ผิวหนังหลังการผลัดเซลล์ จะเป็น
ผิวใหม่ ท่ีอ่อนเยาว์ สดใส ร้ิวรอย สิว ฝ้า กระ จุดด่างดำา
หายไป ให้ผิวท่ีสวย สดใส แก่คนไข้อย่างปลอดภัย ภาย
ใต้การดูแลของผู้เช่ียวชาญ

     ผิวหนังของเรา
 เ ป็นอวัยวะมีชี วิตท่ีใหญ่ท่ีสุดในร่างกาย 
ประกอบด้วยเซลล์เป็นจำานวนหลายล้านเซลล์ ซ่ึงทุก
วันจะต้องมีการผลัดผิวเก่าออกนับเป็นจำานวนหลายพัน
เซลล์ อย่างไรก็ตาม ขบวนการผลัดผิวน้ี จะผลัดได้ดีใน
เซลล์ผิวปกติเท่าน้ัน ในเซลล์ผิวท่ีผิดปกติ เช่น สิว ฝ้า กระ 
รอยด่างดำา ต่างๆ จะไม่มีการผลัดลอกออกจากผิวหนัง
ได้ตามปกติ ทำาให้คุณไม่สามารถมีใบหน้าท่ีสดใส นวล
เนียน อ่อนเยาว์ ไร้ร้ิวรอย ได้โดยขบวนการธรรมชาติ 
จึงเป็นท่ีมาของขบวนการผลัดเปล่ียนเซลล์ผิวเพ่ือความ
งาม เพ่ือผลัดเซลล์ผิวท่ีผิดปกติ หรือ ชราภาพออก เผย
ผิวใหม่ท่ีอ่อนเยาว์ สดใส นุ่มนวลกว่าเดิม เป็นคุณคน
ใหม่ท่ีม่ันใจกว่าเดิมได้ ภายใน 30 วัน

   ร้ิ ว รอยแ ห่งความชรา 
สัญลักษณ์ท่ีไม่มีใครต้องการ
 ตลอดวันเดือนปีท่ีผ่าน
ไป เม่ือคนเราอายุมากข้ึน ผิวหนัง
เร่ิมขาดความยืดหยุ่นแห้งกร้านมี
ร้ิวรอย ห้อยย้อย เกิดตกกระ ฝ้า 
และ รอยด่างดำา ผิวไม่เรียบเนียน เหมือนเม่ือคร้ังวัยเยาว์ 
ผลท่ีได้จากการผลัดเซลล์ผิว คือ ผิวใหม่ท่ีปราศจากสิว
ฝ้า รอยด่างดำา และ ร้ิวรอยเห่ียวย่น และ หากมีการดูแล
ตนเอง และ ผิวพรรณ หลังการผลัดเซลล์ผิว จะสามารถ
ชะลอความชรา และ ลดร้ิวรอยแห่งวัย ให้ผิวคุณ
อ่อนเยาว์ สวยสดใส ต่อไปอีกนานเท่านาน

การผลัดเซลล์ผิวในทางการแพทย์มีก่ีชนิด
 วิธีการผลัดเซลล์ผิวในทางการแพทย์ แบ่งตาม



เภสัชไทยธรรม

R

R

ความแรงของสารออกฤทธ์ิ และ ผลของการรักษาเป็น 2 
ชนิด ข้ึนอยู่กับความต้องการ และ สภาพของผิวหนังท่ีได้
รับการรักษา ดังต่อไปน้ี
  การผลัดเปล่ียนเซลล์ผิวชนิดต้ืน : เป็นการผลัด
เซลล์ผิวในช้ันหนังกำาพร้า ช้ันเคราติน (Keratin) และ ช้ัน
สตราต้ัมคอร์เนียม (Stratum Corneum) ออกอย่างนุ่ม
นวล โดยท่ีผิวใหม่จะเกิดข้ึนภายในเวลา 4-7 วัน หลัง
จากการผลัดเปล่ียนเซลล์  โดยท่ีการลอกผิวเป็นไปอย่าง
นุ่มนวลไม่รุนแรง มีอาการบวมแดง และ ระคายเคือง 
หลังการผลัดผิวน้อยมาก แต่มักจะต้องทำาอย่างต่อเน่ือง
มากกว่า 1 คร้ัง เพ่ือให้ได้ผลตามท่ีต้องการ สามารถใช้ได้
กับทุกสภาพผิว และ ทำาได้ในคลินิกท่ัวไปโดยไม่ต้องมี
อุปกรณ์พิเศษแต่อย่างใด
 การผลัดเปล่ียนเซลล์ผิวชนิดลึก : เป็นการผลัด
เปล่ียนเซลล์ผิวท่ีลงลึกถึงใต้ช้ันผิวหนัง ผิวจะมีอาการ
แดง บวม หลังการรักษาเป็นเวลาหลายวัน และ มีการ
ลอกของผิวมากกว่า อาจจะต้องใช้ครีมบางชนิด เพ่ือช่วย
ให้แผลหายเร็วข้ึน และ มีความจำาเป็นอย่างย่ิง ท่ีจะต้อง
หลีกเล่ียงแสงแดดจ้า ผู้ท่ีเข้ารับการรักษา ควรได้รับการ
ดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ ตลอดระยะเวลาของการ
ผลัดเปล่ียนเซลล์ผิว

Pharma’s Peel  คืออะไร
 Pharma’s Peel เป็นผลิตภัณฑ์ทางการ
แพทย์จากสหรัฐอเมริกา เพ่ือการผลัดเปล่ียนเซลล์
ผิวช้ันหนังกำาพร้าออก อย่างนุ่มนวล และ ค่อยเป็น
ค่อยไป โดยท่ีมีผลข้างเคียงหลังการลอกผิวน้อย
มาก หรือ แทบจะไม่มีเลย เพ่ือท่ีจะไม่สร้างความ
รบกวนให้กับชีวิตประจำาวันของผู้รับการรักษา เป็นการ
ผลัดเปล่ียนเซลล์ผิวท่ีใช้เวลารวดเร็ว ปลอดภัยสูง และ 
มีประสิทธิภาพ โดยใช้ส่วนผสมของสารสกัดธรรมชาติ
จากผลไม้ และ สารออกฤทธ์ิหลายชนิด  ผู้ใช้บางราย

อาจจะต้องผ่านการรักษาด้วย Pharma’s Peel เป็น
ระยะเวลามากกว่าหน่ึงเดือน เพ่ือให้ได้ผลตามท่ีต้องการ

Pharma’s Peel  ใช้ได้ผลกับปัญหาผิวพรรณชนิดใดบ้าง
     ใช้ลอกร้ิวรอยเห่ียวย่น จุดด่างดำาอันเน่ืองมาจาก
ความชรา  ท้ังใบหน้า  ลำาคอ  และ รอบดวงตา ผิวพรรณ
สดใสเต่งตึงข้ึน เน่ืองจากมีการกระตุ้นการสร้างเส้นใย
คอลลาเจนใต้ผิวหนังได้ด้วย
      ใช้ลอกฝ้า กระ รอยด่างดำา 
      ใช้ลอกสิว สิวอุดตัน และ แผลเป็นจากสิว
      ใช้ลอกผิวท่ีไม่เรียบ รอยนูน
      ใช้ลอกผิวท่ีถูกทำาลายโดยแสงแดด

ผู้ใดท่ีมีความเส่ียงต่อการผลัดเซลล์ผิว
      ผู้ท่ีเป็นโรคเริม
      ผู้ท่ีเป็นแผลเป็นนูน (Keloid) ได้ง่าย
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 Pharma Care Cosmetics ¢ÍàÊ¹Í¼ÅÔµÀÑ³±� Pharma’s Peel 
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        ตนเองมีอาชีพทำานา และป่วยเป็นโรคความดันโลหิต
สูง  มา 2 ปี  ได้รับการรักษาเป็นประจำาท่ีโรงพยาบาล
แห่งหน่ึงในจังหวัดพิจิตร คุณหมอจะนัดไปตรวจทุกเดือน 
ซ่ึงตนเองก็ไปตรวจตามนัดไม่เคยขาด แต่ความดันโลหิต
ก็ยังคงสูงอยู่ (BP = 150/110 mmHg) แม้จะทานยารักษา
ความดันอยู่ตลอด ต่อมาลูกชายซ่ึงเป็นสมาชิกของบริษัท 
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ได้แนะนำาให้ทาน ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารเกรพซีด พลัส สารสกัดจากเมล็ดองุ่น ผสมสาร
สกัดจากมะเขือเทศ พอทานไปได้ 1 เดือน แล้วได้กลับไป
พบหมออีกคร้ัง เม่ือตรวจวัดค่าความดันแล้วพบว่า ค่า
ความดันปกติ (BP = 130/90 mmHg) ดีใจมากเพราะ
ในช่วงท่ีมีค่าความดันสูงน้ัน ช่วงท่ีออกไปทำานาเม่ือกลับ
บ้านมาจะรู้สึกอ่อนเพลีย เหน่ือย หมดแรง แต่หลังจากท่ี
ได้ทานเกรพซีด พลัสแล้ว รู้สึกได้เลยว่าสดช่ืน ไม่เหน่ือย
เหมือนเม่ือก่อน แถมลูกชายยังบอกว่าหน้าตาสดใสข้ึน
อีกด้วย จึงตัดสินใจทานต่อเพ่ือเป็นการรักษาสุขภาพ จน
กระท่ังทานได้ 3 เดือนก็รู้สึกประหลาดใจ เม่ือได้สังเกตุ
ต้อเน้ือในตาดำาท่ีเป็นมานานกว่า 20 ปี เล็กลงและแห้ง
ฝ่อไป โดยท่ีเราไม่ทันได้สังเกตุเห็น ต้องขอขอบคุณ
ผลิตภัณฑ์ไทยธรรมมากท่ีทำาให้สุขภาพแข็งแรงข้ึน 



µ้อเน×éอในµา ำ́า·Õèเป็นÁานานกว‹า 20 ป‚ 
        เÅçกÅงáÅÐáห้ง½†อäป  

áªÃ�»ÃÐÊº¡ÒÃ³�

¤ÇÒÁ “ÁËÑÈ¨ÃÃÂ�” ของอาหารเสรÔÁ ·Õè

   ¤Ø³ÁÒàÃÕÂÁ ÊÅÐàÅÔÈ  ÍÒÂØ 50 »‚    
             ¨.ÂÐÅÒ  

·íÒãËŒ́ Ô©Ñ¹ ¡ÅÑºÁÒà Ố¹ä Œ́ÍÕ¡¤ÃÑé§

      ดิฉันมาเรียม สละเลิศ อายุ 50 ปี อยู่จ.ยะลา ซ่ึง
แต่เดิมตนเองจะเป็นโรคตับแข็ง และมีความดันโลหิตสูง
อยู่แล้ว วันนึงเกิดเดินไม่ได้  มีอาการปวดตามกระดูก
ลำาตัว ล้ินแข็ง พูดไม่ชัด ได้เข้ารับการรักษากับคุณหมอ
มาโดยตลอด เป็นระยะเวลา เกือบ 2 ปี แต่อาการต่างๆ
ก็ไม่ดีข้ึน จนได้เจอกับพ่ีสาว (คุณจำาปา อินอุดม) ซ่ึงอยู่
จ.นครปฐม แล้วได้สังเกตุว่าพ่ีสาวมีอาการดีข้ึนจากท่ีเคย
ป่วย จึงสอบถาม  พ่ีสาวก็แนะนำาอาหารเสริมของบริษัท 
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ซ่ึงคนท่ัวไปหลายคนในจังหวัด
นครปฐมท่ีได้ทานผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมแล้วมีอาการดี
ข้ึน พ่ีสาวจึงแนะนำาให้ทาน เฟยหลง ซ่ึงเป็นสมุนไพรจีน 
และจัดส่งจากจ.นครปฐมมาท่ีจ.ยะลา พ่ีสาวแนะนำาให้
ทานเช้า-เย็นให้หมดภายใน 15 วัน แต่ดิฉันอยากท่ีจะหาย
เร็วๆ ดิฉันจึงทานเฟยหลงหมดภายใน 6 วัน แล้วก็เกิด
ความมหัศจรรย์ข้ึนกับชีวิตของดิฉัน ดิฉันเดินได้ค่ะ 
ความรู้สึกตอนน้ันตกใจ และดีใจมาก เดินได้สบาย ไม่รู้สึก
ปวดตามกระดูกและเส้นเลย ไม่เพียงแค่ตัวดิฉันนะคะท่ีรู้
สึกประหลาดใจ เพ่ือนบ้านก็ประหลาดใจ เพราะจากคน
ท่ีเดินไม่ได้มาเกือบ 2 ปี แต่วันน้ีเดินได้ แถมยังพูดได้ชัด
เป็นปกติอีกด้วย เม่ือเพ่ือนบ้านทราบว่าท่ีเราหายเป็นปกติ

เป็นเพราะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ บริษัทไทยธรรม 
อัลไลแอนซ์ ต่างพากันเรียกว่า “ยามหัศจรรย์” ดิฉัน
ต้องขอขอบคุณบริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซ์มากท่ีทำาให้
ดิฉันหายเป็นปกติเช่นเดิมค่ะ



¤Ø³ÅÐÍÍ§ á«‹àµç§ ÍÒÂØ 67 »‚
¨.¾Ô̈ ÔµÃ

à¾ÕÂ§  1 à ×́Í¹สุขภาพáÁ‹ 
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          เม่ือปลายเดือนมีนาคม 52 ผม นาย คำานึง  เข็มทอง
ได้พาคุณแม่ซ่ึงป่วยเป็นโรคเบาหวานไปโรงพยาบาลเพ่ือ
เข้ารับการตรวจเบาหวานตามปกติทุกเดือน แต่ว่าเดือน
น้ีผมได้เจอกับคุณเขมรินทร์ อ่อนแก้ว ซ่ึงเป็นพยาบาล
ท่ีคอยวัดความดันอยู่ท่ีโรงพยาบาล คุณเขมรินทร์เป็น
สมาชิกคนหน่ึงของบริษัทไทยธรรม เธอแนะนำาผลิตภัณฑ์
ของบริษัทไทยธรรมให้คุณแม่ผมทาน คือเกรพซีด พลัส 
สารสกัดจากเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดจากมะเขือเทศ 
ผมอยากให้คุณแม่มีสุขภาพท่ีแข็งแรงข้ึนจึงตัดสินใจซ้ือ
มา ให้คุณแม่ทดลองทานก่อน 1 กระปุก ผ่านไป 1 เดือน 
คุณแม่ดูดีข้ึนมา รู้สึกได้ว่าผิวพรรณเปล่งปล่ัง สุขภาพแข็ง
แรงข้ึน เม่ือผมเห็นความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเลยเพ่ิม
เซ่ียนฟง ซ่ึงเป็นสมุนไพรจีนทานควบคู่กับเกรพซีด พลัส 
ผ่านไปอีกประมาณคร่ึงเดือน คุณแม่ทำาให้ผมประหลาด
ใจมาก เพราะจากคนท่ีป่วยเป็นเบาหวานมา 20 กว่าปี 
ระดับเบาหวานสูงถึงขนาดท่ีต้องฉีดอินซูลินทุกวัน เช้า-
เย็น สายตาพร่ามัว เหน่ือยง่าย เวลาท่ีไปพบคุณหมอต้อง
นอนบนรถเข็น ไม่มีแรงแม้กระท่ังลุกเดิน แถมยังมีอาการ
ขาส่ันอยู่ตลอดคล้ายกับคนเป็นโรคพาร์กินสัน แต่ตอนน้ี
คุณแม่ลุกเดินไปไหนมาไหนได้ ไม่เหน่ือยง่าย สายตาท่ี

แทบจะมองไม่เห็นก็กลับเห็นชัดเจนเป็นปกติ อาการขาส่ัน
ก็ไม่มีอีกเลย เม่ือไปตรวจเบาหวานอีกคร้ังพบว่าระดับ
น้ำาตาลลดลงมาอยู่ในระดับปกติ แถมโรคไตท่ีเป็นอยู่
ด้วย ก็ใกล้หายเป็นปกติแล้ว คุณแม่ดีใจมากท่ีมีสุขภาพ
แข็งแรงข้ึน ต้องขอขอบคุณ คุณเขมรินทร์ อ่อนแก้วท่ีได้
แนะนำาผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับผมและคุณแม่ และขอขอบคุณ
บริษัทไทยธรรมจริงๆท่ีทำาให้สุขภาพของคุณแม่ผมดีข้ึน
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         ดิฉันมีปัญหาสุขภาพคือมักจะปวดเม่ือย ปวด
กระดูก จะปวดบริเวณหัวเข่า สะโพก และเอว มีอาการ
แบบน้ีมาหลายปีแล้ว ย่ิงช่วงเวลาต่ืนนอนตอนเช้าลุกข้ึน
จากท่ีนอนหรือ เวลาน่ังกับพ้ืนแล้วลุกไม่ค่อยได้  เวลา
ลุกจะมีเสียงล่ันของกระดูกเป็นประจำา แต่ดิฉันก็ไม่สนใจ
อะไรมาก คิดว่าคงเป็นเพราะอายุมากแล้ว ร่างกายก็คง
เส่ือมไปตามสภาพ จนเม่ือดิฉันได้รับคำาแนะนำาจากคุณ
แสงเดือน ปานทับ ซ่ึงเป็นสมาชิกของบริษัทไทยธรรม 
แนะนำาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฟยหลงให้ทาน ซ่ึงคุณ
แสงเดือนได้แนะนำาว่าบริษัทไทยธรรมฯน้ันเป็นบริษัท
ของคุณเปล จารุณี ซ่ึงมีแต่สินค้ามีคุณภาพ จึงตัดสินใจ
ทดลองทานดูตามคำาแนะนำา ทานได้ 2 ขวดก็รู้สึกได้ว่า
อาการท่ีเคยเป็น ก็ดีข้ึนเร่ือยๆ อาการท่ีเคยปวดตามข้อ 
หัวเข่า สะโพก เอว หลัง ก็ดีข้ึนมากจนแทบจะไม่รู้สึกปวด
เลย  แถมยังรู้สึกแข็งแรงเพ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ีอาการ
ท่ีดิฉันเคยนอนไม่ค่อยหลับ ก็กลับนอนหลับได้ดีข้ึน และ
เม่ือต่ืนนอนมาก็สดช่ืนมากอีกด้วย ต้องขอขอบคุณบริษัท 
ไทยธรรมฯมาก ท่ีทำาให้ดิฉันสุขภาพดีข้ึน แข็งแรงข้ึนค่ะ



µอนáรกกçäÁ‹เª×èอ »ÃÐÁÒ³ 3 à ×́Í¹ 
     ¤Ø³ËÁÍºÍ¡äÁ‹µŒÍ§·Ò¹ÂÒáÅŒÇ

 ¤Ø³¹ÄÁÅ ¢ÇÑÞà¾çÞ ÍÒÂØ 58 »‚
        Í.ÈÃÕÃÒªÒ ¨.ªÅºØÃÕ

         ดิฉันได้รับการแนะนำาให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทไทยธรรมโดยคุณพิชภา จันโท ซ่ึงเป็นสมาชิกของ
บริษัทไทยธรรม เธอเปดร้านนวดแผนไทยอยู่ และดิฉันได้
เข้าไปใช้บริการ ซ่ึงตอนน้ันดิฉันได้ไปตรวจร่างกายท่ีโรง
พยาบาลและพบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน มีระดับ
น้ำาตาลในเลือดสูงถึง 144 ซ่ึงถือว่าเป็นระดับท่ีสูงมาก
เลยทีเดียว และยังตรวจพบว่าเป็นความดันโลหิตสูงอีก
ด้วย ดิฉันได้ทานยาท่ีคุณหมอให้มาโดยตลอด จนกระท่ัง
ได้มาเจอกับคุณพิชภา เธอแนะนำาให้ลองทานผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมของบริษัทไทยธรรมเป็น เกรพซีด พลัสและ
โอริซอล เทน ตอนแรกก็ไม่ได้เช่ืออะไรแต่ก็ลองทาน
ดู ทานได้ประมาณ 3 เดือน แล้วมีโอกาสกลับไปตรวจ
ร่างกายอีกคร้ัง ผลปรากฎว่าระดับน้ำาตาล ในเลือดอยู่ 
ในเกณฑ์เกือบ   จะเป็นปกติ   ซ่ึงคุณหมอบอกดิฉัน
ว่าไม่ต้องทานยาแล้ว ดิฉันดีใจมากค่ะท่ีได้มารู้จักกับ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไทยธรรม ดิฉันจึงได้สมัครเป็น
สมาชิกของครอบครัวไทยธรรมเรียบร้อยแล้ว ทุกวัน
น้ีดิฉันทาน  บีดริงคส์ คอลลาเจน  เพ่ิมจากการทาน     
เกรพซีด พลัส เพ่ือบำารุงผิว ผมและเล็บ และเม่ือใดท่ี

มีโอกาสได้เจอกับคนท่ีเป็นโรคเบาหวานเหมือนกับดิฉัน 
ดิฉันจะเข้าไปแนะนำาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯเพ่ือเป็นการ
ช่วยให้พวกเขาเหล่าน้ันหายจากความทุกข์ท่ีเป็นอยู่ค่ะ



µอนáรกกçäÁ‹เª×èอ »ÃÐÁÒ³ 3 à ×́Í¹ 
     ¤Ø³ËÁÍºÍ¡äÁ‹µŒÍ§·Ò¹ÂÒáÅŒÇ

 ¤Ø³àµª¹�³¹·� Ç§É�àÊ¶ÕÂÃªÑÂ (ÂÑ¡É�)ÍÒÂØ 49 »‚           
¨. ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ÍÒªÕ¾ ·íÒ Ø̧Ã¡Ô̈ ¢¹Ê‹§

 ¼ÅÅÑ¾ �̧·ÕèÇÔàÈÉÊǾ ¢Í§¤¹·Õèà»š¹ âÃ¤àºÒËÇÒ¹   
¤×Í¹éíÒµÒÅã¹àÅ×Í´Å´Å§ ¤ÇÒÁ Ñ́¹à»š¹»¡µÔ

áªÃ�»ÃÐÊº¡ÒÃ³�

     เม่ือปลายป 2549 ตรวจพบโรคเบาหวานคร้ัง
แรกมีอาการน้ำาหนักตัวลดลงเร็วมาก และกระหายน้ำา ฉ่ี
บ่อยๆ มีอาการเหน่ือย เพลียมากๆ เพียงแค่อาทิตย์เดียว
น้ำาหนักตัวลดลง 10 กิโลกรัม เลยตัดสินใจไปหาหมอท่ี
โรงพยาบาล ตรวจเจอเบาหวานข้ึน 1,600 มก./ดล. ต้อง
นอนโรงพยาบาล 3-4 วัน จนระดับน้ำาตาลลดลงเหลือ
ประมาณ 300-400  หมอให้กลับบ้านได้ ระยะแรกๆต้อง
ฉีดอินซูลินเอง เช้า-เย็นประมาณ 4 เดือน จนน้ำาตาลใน
เลือดก็เหลืออยู่ระดับ 170-200 มก./ดล. และเร่ิมควบคุม
อาหารอย่างเคร่งครัด จนกระท่ังคุณจุม(แม่ทีมของบริษัท
ไทยธรรม) แนะนำาให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของ 
“บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์” แพทย์ทางเลือกใหม่
ท่ีจะช่วยให้เรามีความสุขอยู่กับโรคประจำาตัวท่ีเราเป็นอยู่ 
จึงเร่ิมทดลองทานอาหารเสริมเพ่ิมจากท่ีเรากินยาของโรง
พยาบาล คือ  เกรพซีด พลัส  โอริซอล เทน             
ฟชเชอร์โกลด์ และคอลลาเจน เปปไตด์ 100 % หลัง
จากทานได้ประมาณ 5-6 เดือนก็รู้สึกว่าน้ำาตาลในเลือด
ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน และความดันท่ีไม่ปกติก็ปรับ
ลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติอย่างไม่น่าเช่ือ ได้มีการทดลอง
ผลิตภัณฑ์กับตัวเองจนสามารถการันตีได้เต็มท่ีว่าเรา

ทานแล้วดีข้ึนจริง และไม่ได้ฉีดอินซูลินเลยจนถึงทุก
วันน้ี ปกติแล้วคนเป็นเบาหวานจะมีสมรรถภาพทางเพศ
ลดน้อยลง แต่พอได้ทานอาหารเสริมวีแมคเพ่ิม ความ
ต้องการทางเพศก็กลับมาอยู่ในระดับปกติถือว่าเป็น
ผลลัพธ์ท่ีวิเศษสุดของคนท่ีเป็นโรคเบาหวานเลย
ครับ ผมอยากให้คนท่ีเป็นโรคเบาหวานได้ทดลองใช้และ
จะรู้ว่าอาหารเสริมของบริษัทไทยธรรมน้ันได้ผลจริงๆครับ 
อยากให้ทุกคนรักสุขภาพ และกระผมขอขอบคุณบริษัท
ไทยธรรมท่ีทำาให้ผมมีความสุขและสุขภาพแข็งแรง ผิว
พรรณดี และดูหนุ่มข้ึน ผมและครอบครัวได้ทานอาหาร
เสริมกันท้ังบ้านเลยครับ เพราะเรารักสุขภาพ และรัก
ครอบครัวไทยธรรมทุกคนครับ
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  ãªŒ¼ÅÔµÀÑ³±�¢Í§ä·Â¸ÃÃÁ
       ¡Ñ¹·Ñé§¤ÃÍº¤ÃÑÇàÅÂ¤‹Ð

¤Ø³ÍÃÇÃÃ³ ÈÔÅÒÅÒÂ (áÍ�́ ) ÍÒÂØ 45 »‚                                  
   ¨. ¹¤Ã»°Á ÍÒªÕ¾ ÃÑºÃÒª¡ÒÃ

       คุณพ่อของดิฉันอายุ 75 ปีแล้ว ท่านป่วยเป็นโรค
เบาหวานมามากกว่า 10 ปี ได้หาหมอมาตลอดแต่อาการ
ก็ไม่ถึงกับดีมากและไม่ถึงกับแย่ลง คือระดับน้ำาตาลก็
ยังคงข้ึนๆลงๆ ไม่คงท่ี แถมความดันโลหิตก็ยังสูงมาก
อีกด้วย คุณพ่อทานยาแต่ละคร้ังจำานวนหลายเม็ดเลย
ทีเดียว จนวันนึงได้มีโอกาสเข้าไปฟังสัมมนากับทาง
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ แล้วเกิดความสงสัยในตัว
ผลิตภัณฑ์ว่าดีจริงหรือไม่    จึงได้ทดลองให้ลูกทาน 
ฟช โฟร์ต้ี เป็นน้ำามันปลาท่ีช่วยในเร่ืองของความจำา 
ผ่านไปไม่นานพบว่าลูกเรียนดีข้ึน จึงตัดสินใจให้คุณพ่อ 
ทดลองทานผลิตภัณฑ์เกรพซีด พลัส โอริซอล เทน 
และฟชเชอร์ โกลด์ เช่ือไหมคะว่า ทานไปได้เพียงแค่ 
2 เดือน แล้วกลับไปหาคุณหมออีกคร้ัง คุณหมอถาม
ว่าไปทำาอะไรมา ระดับน้ำาตาลและความดันลดลงอยู่
ในเกณฑ์ท่ีปกติ นอกจากน้ีคุณพ่อยังรู้สึกสบายตัว ไม่
อ่อนเพลีย สามารถออกไปเดินออกกำาลังกายได้อย่าง
สบาย ทำาให้ดิฉันและคนในครอบครัวประหลาดใจถึง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไทยธรรมมาก ดิฉันและครอบครัว
จึงใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมกันท้ังครอบครัว ต้องขอ
ขอบคุณไทยธรรมจริงๆ ท่ีทำาให้ชีวิตดิฉันและคนท่ีฉันรัก
ทุกคนมีความสุขค่ะ
 

  
       ¡Ñ¹·Ñé§¤ÃÍº¤ÃÑÇàÅÂ¤‹Ð



  ãªŒ¼ÅÔµÀÑ³±�¢Í§ä·Â¸ÃÃÁ
       ¡Ñ¹·Ñé§¤ÃÍº¤ÃÑÇàÅÂ¤‹Ð

 ·รÁานกÑºอาการของ âÃ¤àºÒËÇÒ¹
Áาเป็น 10 ป‚ áµ‹µอนนÕéสุขภาพ Ṍ   
         เพราÐ “ä·Â¸ÃÃÁ”¤‹Ð

        ¤Ø³Ë¹Ùà¹ÕÂ´ á¡ŒÇ¹Ø‹Á  ÍÒÂØ 54 »‚Õ 
        ¨. ¹¤ÃÈÃÕ̧ ÃÃÁÃÒª ÍÒªÕ¾ ·íÒÊÇ¹ÂÒ§

áªÃ�»ÃÐÊº¡ÒÃ³�

       ดิฉันนางหนูเนียด แก้วนุ่ม อายุ 54 ปี ทำาสวนยาง
อยู่ท่ีจ.นครศรีธรรมราช มีโรคประจำาตัวคือโรคเบาหวาน 
ซ่ึงเป็นมานานกว่า 10 ปีแล้ว ซ่ึงตอนท่ีตรวจพบว่าเป็นโรค
เบาหวานน้ัน ระดับน้ำาตาลสูงถึง 407 โดยท่ีคุณหมอจะนัด
ไปตรวจทุกเดือนซ่ึงเราก็ไปตามนัดไม่เคยขาด แต่อาการ
ก็คงท่ีน้ำาตาลข้ึนๆลงๆอยู่ตลอด ซ้ำาร้ายไปกว่าน้ันยังมี
อาการใหม่เพ่ิมข้ึนมาอีก คือเป็นแผลพุพองท่ีบริเวณเล็บ
เท้า จนกระท่ังเล็บเท้าหลุด แถมยังไม่มีแรง ทานอาหารไม่
ได้ นอนไม่หลับ คันบริเวณผิวหนังท่ัวตัว เกาจนถลอกและ
เป็นแผลเต็มไปหมด  จนถึงข้ันมีอาการตาลายและเร่ิมท่ี
จะมองไม่เห็น ย่ิงตอนเวลาทำางานจะมีอาการวูบเกิดข้ึน
บ่อยคร้ัง ซ่ึงตนเองได้ทำาใจไว้แล้วกับอาการท่ีเป็นอยู่และ
คิดเสมอว่าคงไม่มีวันหายไปจากโรคท่ีเป็นอยู่น้ีแน่นอน 
จนวันหน่ึงเพ่ือนบ้านซ่ึงเป็นสมาชิกของบริษัทไทยธรรมได้
แนะนำาให้ทาน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เกรพซีด พลัส  
โอริซอล เทน และเฟยหลงทานมาได้ 15 วันเท่าน้ัน ก็
รู้สึกว่าอาการท่ีเป็นอยู่ดีข้ึนมาก เร่ิมรับประทานอาหาร
ได้มากข้ึน แผลท่ีเป็นอยู่ก็เร่ิมแห้ง สายตาท่ีฝ้าฟางก็เร่ิม
มองเห็นชัดเจนข้ึนกว่าเดิม มีแรงมากข้ึน ทำางานได้คล่อง

ตัว ระดับน้ำาตาลลดลงอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่น่าเป็นห่วง คนแถว
บ้านท่ีรู้จักก็ทัก แล้วก็ถามกัน เพราะผิวพรรณ หน้าตา
สดใสข้ึน เปล่ียนไปจากเดิม ต้องขอขอบคุณ บริษัท 
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์มากค่ะ

 



สุขใจ ·ÕèหาÂจากอาการกร´äหÅÂ้อน 
áÅÐ¤Ø³¾‹Í¡çÁÕÍÒ¡ÒÃ Ṍ¢Öé¹¨Ò¡ÍÑÁ¾Ä¡É� 
            

   ¤Ø³¾ÃÃ³Õ ÁÒá¡ŒÇ ÍÒÂØ 48 »‚
       ¨.¾Ô̈ ÔµÃ  ÍÒªÕ¾ ·íÒ Ô̈ÇàÇÍÃÕè     

       ดิฉันมีอาการกรดไหลย้อน คือมีอาการอึดอัด จุก
เสียดบริเวณล้ินปี คล้ายว่ามีแกสในกระเพาะอาหาร ย่ิง
ช่วงเวลาท่ีเพ่ิงทานข้าวเสร็จจะรู้สึกอึดอัดมาก บางคร้ังถึง
ขนาดท่ีต้องล้วงออกเลยทีเดียว ในช่วงท่ีมีอาการจุกเสียด 
เคยทานยาลดกรด(อีโน)เข้าไป ซักพักก็ไหลย้อนกลับออก
มาทางปาก นอกจากน้ียังมีอาการเหน่ือยง่าย นอนไม่
ได้ รู้สึกจุกท่ีคอ มีอาการแบบน้ีทุกวัน ได้เข้ารักษาตาม
โรงพยาบาลต่างๆท้ังในกรุงเทพและในจังหวัดพิจิตรนาน 
7-8 ปี ด้วยวิธีการรักษาต่างๆทุกวิธีไม่ว่าจะเป็นการส่อง
กล้อง กลืนแป้ง สวนทวาร อัลตร้าซาวด์ แต่ก็ไม่พบสาเหตุ
และก็ไม่สามารถรักษาให้ดิฉันหายจากอาการท่ีเป็นอยู่ได้ 
ความรู้สึกในตอนน้ันคือเครียด เครียดจากการท่ีไม่รู้ว่า
ตนเองเป็นอะไร เบ่ือกับอาการท่ีเป็นอยู่ จนถึงเคยรู้สึก
ว่าอยากตายเลยทีเดียว จนได้มารู้จักกับบริษัทไทยธรรม 
อัลไลแอนซ์ ซ่ึงหลังจากท่ีได้ฟังการบรรยายผลิตภัณฑ์ จึง
ตัดสินใจทดลองซ้ืออาหารเสริมมาให้คุณพ่อรับประทาน
ก่อน เน่ืองจากคุณพ่อ อายุ 74 ปีเป็นอัมพฤกษ์ มาได้ 3 
เดือน ขยับตัวไม่ได้ ต้องให้อาหารทางสายยางผ่านทาง
จมูก อาหารเสริมท่ีให้ทานเป็น เกรพซีด พลัส เฟยหลง  
โอริซอล เทน ฟชเชอร์โกลด์ ผ่านไป 2 สัปดาห์คุณพ่อ

รู้สึกดีข้ึน หน้าตาสดใสมากข้ึน เม่ือผ่านไปได้ 2 เดือน
คุณพ่อถอดสายยางท่ีให้อาหารออก สามารถทาน
อาหารได้เอง เร่ิมขยับตัวได้ หน้าตาสดใสข้ึน เม่ือเห็น
ว่าคุณพ่อมีอาการดีข้ึนจึงตัดสินใจทานดูบ้าง เพ่ือหวังว่า
ตนเองจะหายจากอาการท่ีเป็นอยู่มีเกรพซีด พลัส เฟมินิ 
บีดริงคส์(ปลา) ผ่านไปได้ 2 สัปดาห์เร่ิมรู้สึกดีข้ึน อาการ
จุกเสียดลดน้อยลง ผ่านไปอีก 2 สัปดาห์ อาการต่างๆท่ี
เคยเป็น หายไปหมดเลยค่ะปัจจุบันทานมาได้ 4 เดือนแล้ว
รู้สึกสบายมาก สบายท้ังกาย ท้ังใจ ผิวพรรณหน้าตาสดใส
ข้ึนมาก ปัจจุบันน้ีดิฉันและคุณพ่อต้องมีอาหารเสริมของ
บริษัทไทยธรรมติดตัวอยู่เสมอค่ะ 



สุขใจ ·ÕèหาÂจากอาการกร´äหÅÂ้อน 
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สวัสดีค่ะ ตัวเองเป็นสมาชิกไทยธรรมมาครบ 1 ปีพอดี 
ได้ทดลองใช้สินค้าด้วยตนเองมาก็หลายอย่าง และได้ผล
เป็นท่ีน่าพอใจมาก แต่เดิมน้ำาหนักตัวจะอยู่ท่ีประมาณ 
65 กก.ได้พยายามควบคุมน้ำาหนักจนสามารถลดได้
เหลือประมาณ 63-64 กก. คือเป็นการคุมเพ่ือไม่ให้
อ้วนมากกว่าน้ี ต่อมาได้มาทดลองทานผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารจีที โกลด์ เพราะอยากลองดูว่า สามารถย้อนวัย
ได้จริงหรือไม่ ผลท่ีได้หลังจากทานไป 1 เดือนคือน้ำาหนัก
หายไป 2 กก. ทำาให้เร่ิมมีกำาลังใจเพ่ิมมากข้ึน

ÇÔ̧ Õ¤Çº¤ØÁ¹éíÒË¹Ñ¡ãËŒÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ 
         ¾ÃŒÍÁÁÕÊØ¢ÀÒ¾ Ṍ

¤Ø³วิมลมาÈ ÈÃÕสØวÃÃ³ ( Ø̈Žม) อาÂØ 48 »‚ 
อาชÕ¾ ¹Ñก Ø̧Ãกิ¨อิสÃÐ ¨.¹¤ÃสวÃÃ¤�  
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áªÃ�»ÃÐÊº¡ÒÃ³�

ต่อมาได้รับการแนะนำาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
แอลคาร์นิทีน พลัส ทานก่อนนอนพร้อมกับคอลลาเจน 
เปปไตด์ 100 % ท่ีทานเป็นประจำาอยู่แล้ว เพ่ือกระชับ
รูปร่าง หลังจากทานต่อเน่ืองเป็นเวลา 4 เดือน รูปร่าง
เปล่ียน เน้ือตัวกระชับมากข้ึน ตนแขน-ขาลดลง 
หนาทองยุบลง ปจจุบันน้ีใชเส้ือผาขนาดเล็กลง 1-2 
เบอร์ค่ะ แต่ต้องขอเน้นย้ำาไว้สำาหรับคนท่ีต้องการควบคุม
น้ำาหนัก ต้องมีความอดทน และทานอาหารเสริมแบบมี
ความสุข เพราะเราทานเพ่ือให้สุขภาพเราดี ร่างกายแข็ง
แรง เราไม่ได้ทานยาลดความอ้วนแล้วลดอย่างรวดเร็ว 
แต่สุขภาพทรุดโทรม ท่ีสำาคัญทานอาหารเสริมของ
ไทยธรรมนอกจากสุขภาพจะดีแล้ว ถ้าขยันแนะนำาคนอ่ืน
ต่อ ยังสามารถมีรายได้อีกด้วย ถ้าสนใจโทรมาปรึกษาได้ 
ยินดีให้คำาแนะนำาค่ะ



»ÃÐ¡ÒÈÃÑºÊÁÑ¤ÃÈÙ¹Â�ãËÞ‹

“ä·Â¸ÃÃÁ” ·ÑèวปรÐเ·È
      ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ มีนโยบายในการกระจายศูนย์ใหญ่ท่ัวประเทศ เพ่ือรองรับโครงการใหม่ท่ีเตรียมเปด
ตัวในคร่ึงหลังของปี 2009 น้ี  จึงขอแจ้งให้พ่ีน้องไทยธรรมทราบถึงจังหวัดท่ียังไม่มีศูนย์ใหญ่ พ่ีน้องท่านใด หรือ สาย
งานของพ่ีน้องท่านใดท่ีสนใจ สามารถย่ืนแบบฟอร์มแสดงความจำานงเป็นศูนย์ใหญ่ได้ท่ีผู้จัดการเขต (Area Manager) 
และ ผู้ช่วยผู้จัดการเขต (Assistant Area Manager) ทุกท่าน ดังรายช่ือต่อไปน้ี
         1.   คุณปนัดดา วิถีพัฒน์       (มด) เบอร์มือถือ 08-6777-3484,   08-3013-9490
         2.   คุณรัชชาภา ไชยมล        (วิว) เบอร์มือถือ 08-6539-4393,  08-6312-8125
         3.   คุณอัจฉรา สุวรรณรัตน์   (เบลล์) เบอร์มือถือ 08-6792-6700,   08-5947-7400

รายช่ือจังหวัดท่ียังไม่มีศูนย์ใหญ่
    

    

µŒÍ§¡ÒÃ ‹́Ç¹!
   Ñ̈§ËÇÑ́

 ÅÐ 1 ÈÙ¹Â�

µŒÍ§¡ÒÃ ‹́Ç¹!
   Ñ̈§ËÇÑ́

 ÅÐ 2 ÈÙ¹Â�

 1. กรุงเทพฯ (เขตละ 1 ศูนย์)  2. กระบ่ี  3. กาฬสินธ์ุ  4. ขอนแก่น(ชุมแพ) 5. ฉะเชิงเทรา 
 6. ชัยนาท  7. ชัยภูมิ  8. ชุมพร  9. ตราด  10. ตาก  11. ตรัง 12. นครนายก 
13.นครราชสีมา(ปากช่อง)  14. นราธิวาส  15. น่าน  16. บุรีรัมย์ 17. ปทุมธานี
18. ปราจีนบุรี  19. ปัตตานี  20. พะเยา  21. พังงา  22. พัทลุง  23. ภูเก็ต  24. มหาสารคาม  

1. เชียงใหม่   2. นนทบุรี    3. ประจวบคีรีขันธ์(เมือง,หัวหิน)

4. สุราษฏร์ธานี(เมือง,เกาะพะงัน)

25. มุกดาหาร 26. แม่ฮ่องสอน  27. ยโสธร  28. ยะลา  29.ระนอง   30. ร้อยเอ็ด  31. เลย  
32. สกลนคร  33. สตูล  34. สมุทรสงคราม  35. สมุทรสาคร 36. สระแก้ว  37. สระบุรี  38. สิงห์บุรี
39. สุโขทัย(เมือง) 40. สุพรรณบุรี  41. สงขลา (อ.เมือง) 42. หนองคาย  43. หนองบัวลำาภู 44. อ่างทอง 
45. อำานาจเจริญ 46. อุดรธานี  47. อุทัยธานี 48. อุบลราชธานี

   



ä´Œá¡‹ ¤Ø³¡Ø³±ÕÃÒ ÍÃÃ¶ÈÒÊµÃ�ÈÃÕ ¨.¹¤Ã»°Á
ÁÕÂÍ´¨ÓË¹‹ÒÂ¼‹Ò¹ÈÙ¹Â� 646,310 ºÒ·

หอเกียรติยศ ประจำเดือนเมษายน 2552 

ä´Œá¡‹  ¤Ø³ÀÑ·Ã»ÀÒ  ¹Ñ¹·Ò¹¹·� ÈÙ¹Â�¨ÓË¹‹ÒÂä·Â¸ÃÃÁÏ ÊÒ¢Ò ¨.¹¤Ã»°Á 
ÁÕÂÍ´¨ÓË¹‹ÒÂ¼‹Ò¹ÈÙ¹Â� 1,473,280  ºÒ·

ÈÙ¹Â�ãËÞ‹·ÕèÁÕÂÍ´¨ÓË¹‹ÒÂ¼‹Ò¹ÈÙ¹Â�ÊÙ§ÊØ´ »ÃÐ¨Óà´×Í¹àÁÉÒÂ¹ 2552 ÈÙ¹Â�Â‹ÍÂ·ÕèÁÕÂÍ´¨ÓË¹‹ÒÂ¼‹Ò¹ÈÙ¹Â�ÊÙ§ÊØ´»ÃÐ¨Óà´×Í¹àÁÉÒÂ¹ 2552
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             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 โดยการรว่มกนั “กำาจดัคนพาล อภบิาลคนด”ี เพือ่ใหส้งัคมไทยธรรมของเรา ดำาเนนิไปอยา่งประสบ
ความสำาเร็จ มีความสุขสงบทางใจ และ ดำารงไว้ซึ่งความยุติธรรมร่วมกัน

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
ºÃÔÉÑ·ä·Â¸ÃÃÁ ÍÑÅäÅáÍ¹«� í̈Ò¡Ñ́

ขอแสดงความนับถือ

กฎเหล็กไทยธรรม
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