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รูจ้ กั ไข้หวัดใหญ่ ส�ยพันธุ์
การปองกัน
ใหม่ 2009
คนทีม่ อี าการไอ จาม
ไข้หวัด 2009 สาย
น้
ำ
า
มู
ก
ไหล
หวัดแบบไหนก็ตาม
พันธ์ใหม่ ชนิด A 2009 H1N1
ต้องใส่หน้ากากอนามัย เวลา
ตอนแรก ถู ก เรี ย กว่ า “ไข้
อยู่บ้าน ทุกคนในบ้านต้องใส่
หวัดหมู” หรือ “swine ﬂu”
หน้ากากอนามัย ล้างมือแบบ
เนื่องจากผลการตรวจในห้อง
ถูกต้องเป็นประจำา แยกถ้วยชาม
ทดลองพบว่ า ไวรั ส นี้ มี ส าร
แก้วน้าำ ใช้ชอ้ นกลาง และ เฝ้าดู
พันธุกรรมคล้ายกับไวรัสไข้หวัดใหญ่ในหมู ทีพ่ บในทวีป
อาการหากอาการมากขึ้นต้อง
อเมริกาเหนือ
นำาส่งโรงพยาบาล
ทำ�ไมต้องระวังไข้หวัด 2009
ไข้ ห วั ด ใหญ่ 2009 ไข้หวัด 2009 กับอ�ห�รเสริม
ติดต่อง่าย และ แพร่ได้เร็วกว่า
แอลเจน : มีฤทธิ์กระตุ้นภูมิต้านทาน ลด
ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
อาการภู มิ แ พ้ ควรรั บ ประท�นแอลเจนวั น ละ 1
แคปซูล ก่อนนอน เพื่อให้ร่�งก�ยแข็งแรง ปองกัน
อ�ก�รของไข้หวัด 2009
อาการมีตง้ั แต่ ไอ จาม ก�รติดเชือ้ ไวรัส หรือ แบคทีเรียตลอดระยะเวล�แห่ง
ครั่นเนื้อ ครั่นตัว โดยไม่มีไข้ ก�รระบ�ดของไวรัสไข้หวัดใหญ่ 2009
ก็ได้ การเฝ้าดูสถานการณ์ตอ้ ง
ดูวา่ อาการเริม่ ต้นเหมือนไข้หวัด
ใหญ่ธรรมดา และ เริม่ มีอาการ
มากขึ้น เช่น ปวดเมื่อยทั้งเนื้อ
ทัง้ ตัว ไข้สงู ขึน้ เรือ่ ยๆ หลังจาก
2-3 วัน มีอาการของระบบอืน่ ๆ
ร่วมด้วย เช่น อาเจียน ท้องเสีย
หรือ อาการทางสมอง เช่น ซึม
นอนมากขึ้น ปวดศีรษะเป็นต้น
ซึ่งอาการเหล่านี้ อาจดำาเนินรุนแรงขึ้น จนมีปอดบวม
หายใจไม่ได้ จนต้องใส่เครือ่ งช่วยหายใจ บางรายถึงกับ
เสียชีวติ

เภสัชไทยธรรม

ส�รสกัดพลูค�ว ในแอลเจน
มี ร ายงานการต้ า นเชื้ อ ไวรั ส
และ แบคทีเรียหลายชนิด ขณะ
นี้ สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(สนช.) กำาลังนำาไปวิจยั เพือ่ ผลิตสมุนไพรต้านไวรัสไข้หวัด
ใหญ่ 2009 อยู่
ส�รเบต้�กลูแคน ในแอลเจน มีฤทธิก์ ระตุน้ ระบบภูมิ
ต้านทานของร่างกาย
ส�รสกัดเมล็ดองุ่น มีฤทธิ์
ต้านอาการอักเสบ และ อาการ
แพ้ท่ัวร่างกาย ห�กมีผู้ใดติด
เชื้อ ไข้ ห วั ด ให้ รับ ประท�น
ส�รสกัดเมล็ดองุน่ (Grape Seed Plus Lycopene)
หรือ น้�ำ มันเมล็ดองุน่ สกัด (Grape Seed Oil) วันละ
2-4 แคปซูล ตลอดระยะเวล�ก�รมีอ�ก�ร จะพบ
ว่�อ�ก�รอักเสบ และ อ่อนเพลียดีขน้ึ อย่�งรวดเร็ว

โกรท ฮอร์โมน เป็นฮอร์โมนที่ถูกกล่าวขานว่า
เปรียบเสมือน “น้�ำ พุแห่งความเป็นหนุม่ สาว” โดยมีทใ่ี ช้
ในวงการแพทย์มานานกว่า 50 ปีแล้ว โดยแรกเริม่ ในปี
1958 นาย Maurice Raben ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านต่อมไร้ทอ่
จากมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ Tufts University ในเมือง
บอสตัน รัฐแมสแซทชูเสท ได้สกัดโกรทฮอร์โมนจากต่อม
ใต้สมองของศพทีไ่ ด้รบั บริจาค แล้วฉีดให้เด็กชายวัย 17
ปี ทีเ่ ป็นโรคขาดโกรท ฮอร์โมน แล้วประสบผลสำ�เร็จใน
การเพิม่ ความสูงให้กบั เด็กชายผูน้ น้ั อย่างดียง่ิ ผลงานชิน้
นัน้ ของ Raben เป็นทีเ่ ลือ่ งลือไปไกล โดยเฉพาะในหมูผ่ ู้
เชีย่ วชาญด้านต่อมไร้ทอ่ และ ได้มกี ารทำ�ตามวิธกี ารของ
เขาเป็นจำ�นวนมาก โกรท ฮอร์โมนทีไ่ ด้จากต่อมใต้สมอง
ของศพทีบ่ ริจาค ได้ถกู ตัง้ ชือ่ ว่า cadaver-GH
ต่ อ มาในปี 1960
กระทรวงสาธารณสุขประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้ต้ังองค์กร
มี ช่ือ ว่ า National Pituitary
Agency (องค์กรต่อมใต้สมอง
แห่งชาติ) มีหน้าทีค่ วบคุมการ
สกัดโกรท ฮอร์โมนจากต่อม
ใต้สมองศพ แล้วทำ�ให้บริสทุ ธิป์ ราศเชือ้ และ พัฒนาวิธี
การ จนสามารถทำ�ได้จำ�นวนมากพอที่จะจ่ายให้กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อ ซึ่งได้นำ�ไปใช้รักษาเด็กที่
หยุดพัฒนาการด้านความสูงก่อนวัยเนือ่ งจากขาดโกรท
ฮอร์โมน จากนัน้ ประเทศอืน่ ๆอีกหลายประเทศ ได้น�ำ วิธี
การดังกล่าวไปใช้ในประเทศของตนด้วย ต่อมาในปี 1985
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การฉีด โกรท ฮอร์โมน เพิม่ ความสูงโดยได้
โกรท ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองของศพบริจาคในช่วง

ปี 1960 ป่วยเป็นโรค CJD (Creutzfeldt-Jakob Disease)
หรือ โรควัวบ้า ถึง 4 ราย โกรท ฮอร์โมนจากศพจึงได้ยตุ ิ
การใช้ในวงการแพทย์
ในปี 1981 บริษทั ยาในสหรัฐชือ่ Genentech ได้
สังเคราะห์โกรทฮอร์โมนขึน้ ได้เป็นครัง้ แรก และได้ตง้ั ชือ่ ว่า
rhGH และ ต่อมาได้มกี ารพัฒนา และ เรียกว่า Somatropin
การใช้ โ กรท ฮอร์ โ มน
เสริมให้ผปู้ ว่ ย ส่วนใหญ่จะเป็น
กรณีเพิ่มความสูงในเด็ก ใน
ประเทศไทย ข้อบ่งชี้ของการ
ใช้โกรท ฮอร์โมนแบบฉีด จะ
เป็นไปในด้านการเพิ่มความ
สูงในเด็กแต่เพียงอย่างเดียว
ส่วนในยุโรป
โกรท ฮอร์โมนได้มีการ
ยอมรับอย่างเป็นทางการใน
วงการแพทย์ ให้ใช้เพื่อการ
ย้อนวัยมากว่า 10 ปี แล้ว
การให้โกรท ฮอร์โมนแบบ
ฉีดเพือ่ การย้อนวัย มีรายงาน
ว่า สามารถถอยวัยของผู้เข้ารับการรักษาได้เป็น 10 ปี
อย่างไรก็ตาม การให้โกรท ฮอร์โมนแบบฉีด ต้องมีการ
วัดระดับโกรท ฮอร์โมน ในกระแสเลือดอย่างสม่�ำ เสมอ
เนือ่ งจาก อาจมีผลข้างเคียงสูง และ ราคาแพง
นักวิทยาศาสตร์พบว่า กรดอะมิโนบางชนิด เช่น อาร์
จีนนี ไกลซีน กลูตามีน ไลซีน ออร์นทิ นี และ ทริบโทแฟน
ซึ่งเราเรียกว่า ซีครีตาก็อค (secretagogues) สามารถ
เพิม่ กระตุน้ การหลัง่ โกรท ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองโดย

ธรรมชาติ และ สามารถใช้เพิม่ ระดับโกรท ฮอร์โมนเพือ่
การย้อนวัย และ การซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ โกรท
ฮอร์โมน ถือเป็น ฮอร์โมนหลักของร่างกาย เนือ่ งจากมัน
เกีย่ วพันกับฮอร์โมนเกือบทุกชนิดในร่างกาย นอกจากผล
ในการย้อนวัยแล้ว โกรท ฮอร์โมน
ยั ง ให้ ผ ลในการกระตุ้ น การเผา
ผลาญไขมัน และ สร้างโปรตีน
ในร่างกาย ทำาให้มกี ารนำาผลของ
โกรท ฮอร์โมนมาในการลดไขมัน
ในร่างกาย และ ลดน้าำ หนักได้ดว้ ย
ร่�งก�ยของเร�หลัง่ โกรท ฮอร์โมนเป็น 2 ช่วง
คือ กล�งวัน และ กล�งคืน โกรท ฮอร์โมน ปริม�ณ
หลัก จะหลัง่ ในเวล�กล�งคืน ประม�ณเทีย่ งคืน มันจะ
หลัง่ เป็นช่วงสัน้ ๆประม�ณ 90 น�ที และ จะหลัง่ อีกครัง้
แต่ปริมาณน้อยกว่าครั้งแรกในเวลาประมาณตี4 โกรท
ฮอร์โมนทีห่ ลัง่ ออกมาจะทำาหน้าทีใ่ นการซ่อมแซมส่วนที่
สึกหรอของร่างกายเผาผลาญไขมัน สร้างกล้ามเนือ้ เพิม่
ความหนาแน่นของกระดูก ลดโคเลสเตอรอลตัวร้าย (LDL)
และ เพิม่ โคเลสเตอรอลตัวดี (LDL)
ทำาให้จติ ใจ และ อารมณ์ดี มีความ
กระตือรือร้น และ กระปรีก้ ระเปร่า
ผิวหนังกระชับขึ้น ริ้วรอยลดลง
สายตาดี ข้ึ น ผมงอกขึ้ น มาใหม่
ความทรงจำาดีข้นึ การหลับลึกขึ้น
หน้าที่สำาคัญทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นใน
ขณะเรานอนหลับในตอนกลางคืน
ทำ�ให้ก�รนอนหลับพักผ่อนใน
เวล�กล�งคืน เป็นเรื่องสำ�คัญ
ม�กของก�รย้อนวัย ก�รมีสขุ ภ�พแข็งแรง และ ก�ร
มีอ�ยุทย่ี นื ย�ว

การรับประทาน GT Gold หรือ กลุม่ กรดอะมิโน
ที่กระตุ้นการหลั่งโกรท ฮอร์โมน แนะนำาให้รับประทาน
2 แคปซูล ก่อนนอน และ 1 แคปซูล ในตอนเช้า เพื่อ
ล้อเลียนกับวงจรการผลิตโกรท ฮอร์โมนภายในร่างกาย
ซึง่ เป็นวงจรตามธรรมชาติ
โกรท ฮอร์ โ มน เป็ น ฮอร์ โ มนที่ ไ วต่ อ
พฤติกรรมของเร�เป็นอย่�งยิ่ง ในก�รรับประท�น
ส�รกระตุน้ ก�รหลัง่ โกรท ฮอร์โมน หรือ แม้แต่ก�ร
ฉีดโกรท ฮอร์โมน ผูใ้ ช้ตอ้ งปรับพฤติกรรมดังนี้ เพือ่
ให้ก�รใช้ GT Gold มีประสิทธิภ�พสูงสุด
1. รับประท�น GT Gold 2 แคปซูล ก่อนนอน

2. เนื่องจากโกรท ฮอร์โมน เป็นฮอร์โมนที่หลั่ง
ในเวลาประมาณเที่ยงคืน เร�จึงควรเข้�นอนในเวล�
ประม�ณ 4 ทุม่ เนือ่ งจากเวลา 4 ทุม่ เป็นเวลาทีฮ่ อร์โมน
เมลาโทนิน หลัง่ ออกมา เมลาโทนิน จะกระตุน้ ให้ตอ่ มใต้
สมองหลัง่ โกรท ฮอร์โมน หากเราไม่เข้านอนก่อนเทีย่ งคืน
โกรทฮอร์โมนอาจจะไม่หลัง่ หรือ หลัง่ ในปริมาณทีน่ อ้ ย
มาก เราก็จะเสียเวลานอนไปเปล่าๆ 1 คืน โดยร่างกาย
ไม่ได้ซอ่ มแซมส่วนทีส่ กึ หรอ และ ไม่ได้เกิดกระบวนการ
ย้อนวัย

3. การรับประทาน GT Gold ควรจะรับประทาน
ตอนท้องว่างดีทส่ี ดุ ควรจะเป็นเวลาทีห่ า่ งจากอาหารมือ้
สุดท้ายประมาณ 3 ชัว่ โมง ดังนัน้ เร�ไม่ควรรับประท�น
อ�ห�รหลังเวล� 6 โมงเย็น
4. น้ำ � ต�ล เป็ น ตั ว การยั บ ยั้ ง การหลั่ ง โกรท
ฮอร์โมน ดังนัน้ หากเรารับประทานน้าำ ตาล หรือ อาหาร
ทีม่ นี าำ้ ตาลก่อนนอน คืนนัน้ โกรท ฮอร์โมนจะไม่หลัง่
5. โกรท ฮอร์โมน เป็นฮอร์โมนที่มีความสำาคัญ
กับการนอนเป็นอย่างมาก ก�รนอนที่จะทำ�ให้โกรท
ฮอร์โมนหลัง่ จะต้องเป็นก�รนอนทีเ่ กิดในเวล�กล�ง
คืน และ เป็นก�รนอนหลับที่สนิท หากหลับไม่สนิท
โกรท ฮอร์โมนจะไม่หลัง่
เมือ่ รับประทาน GT Gold เพือ่ เพิม่ การหลัง่ โกรท
ฮอร์โมนแล้ว เราควรจะปรับเปลีย่ นพฤติกรรมบางอย่าง
รวมถึงการเลือกรับประทานอาหาร เพือ่ การกระตุน้ การ
ผลิตโกรท ฮอร์โมนจากธรรมชาติ ดังนี้
1. รับประทานอาหารโปรตีนสูง
2. ละเว้นการรับประทานน้าำ ตาล และ ผลิตภัณฑ์
จากน้ำาตาล เนื่องจ�กน้ำ�ต�ล มีผลยับยั้งก�รสร้�ง
โกรท ฮอร์โมนจ�กต่อมใต้สมอง การรับประทาน
น้าำ ตาล นอกจากทำาให้มโี อกาสเป็นเบาหวานแล้ว ยังเร่ง
ขบวนการแก่ชราของร่างกายด้วย
3. ละเว้นการดืม่ น้าำ นมจากสัตว์ ให้ดม่ื นมถัว่ เหลือง

4. รับประทานอาหารธรรมชาติ อาหารในอุดมคติ
คืออาหารแบบ “มนุษย์ยคุ หิน” ซึง่ กระตุน้ การหลัง่ ฮอร์โมน
ทีด่ ตี า่ งๆทัว่ ร่างกาย อาหารมนุษย์ยคุ หิน คือ อาหารทีไ่ ม่
ผ่านการปรุงแต่ง ไม่ใช้ความร้อนสูง มีองค์ประกอบหลัก
เป็นพืชผัก และ สัตว์ตวั เล็กเช่น กุง้ ปลา
5. พยายามไม่ให้เครียด ความเครียดในระยะยาว
ยับยัง้ การหลัง่ โกรท ฮอร์โมน ดังนัน้ ความเครียดทำาให้แก่
6. หลีกเลีย่ งการสูบบุหรี่ และ สารเสพติดทุกชนิด
7. ลดน้าำ หนัก ในคนอ้วนโกรท ฮอร์โมนหลัง่ น้อย
กว่าในคนผอม

แÍลคารน·Ô นี âปรตีนÊาร¾Ñ´ปรÐâยªน
แอลคาร์นิทีน เป็นกรดอะมิโนที่โด่งดังในวงการ
สุขภาพ และ ความงาม ในคุณสมบัติอันหลากหลาย
ประการของมัน คุณสมบัติท่ีสำาคัญของแอล คาร์นิทีน
คือ เป็นตัวนำ�พ�กรดไขมันเข้�สูเ่ ซลล์เพือ่ เผ�ผล�ญ
ให้เกิดพลังง�น หน้�ทีอ่ นั สำ�คัญยิง่ นี้ เป็นคุณสมบัติ
เฉพ�ะของแอล ค�ร์นทิ นี ทีไ่ ม่มสี �รอืน่ ส�ม�รถทำ�ได้
หากปราศจากแอลคาร์นทิ นี กรดไขมัน จะไม่สามารถถูก
ลำาเลียงเข้าสูเ่ ซลล์ได้ และ ไขมัน
จะไม่ถกู เผาผลาญ คุณสมบัตดิ งั
กล่าว ทำาให้นกั วิทยาศาสตร์ และ
นักโภชนาการหลายกลุม่ นำาแอล
คาร์นิทีน มาใส่ในสูตรอาหาร
เสริมเพือ่ ควบคุมน้าำ หนัก
อัตราการเผาผลาญไขมันในระดับเซลล์ จะขึน้ กับ
ปริมาณแอลคาร์นทิ นี ในร่างกาย ยิง่ มีแอลคาร์นทิ นี มาก
ไขมันยิ่งถูกเผาผลาญได้มาก อัตร�ก�รเผ�ผล�ญจะ
เพิม่ สูงขึน้ อีก เมือ่ มีก�รให้แอลค�ร์นทิ นี ร่วมกับ
โคเอนไซม์ควิ เทน และ โครเมีย่ ม
เราสามารถได้รับแอลคาร์นิทีนจากอาหาร และ
ร่ า งกายก็ ส ามารถสั ง เคราะห์ แ อลคาร์ นิ ที น ได้ เ อง
อย่างไรก็ตาม วงการแพทย์บันทึกเรื่องราวของการ
ขาดแอลคาร์นิทีนในคนตั้งแต่ปี 1973 มีท้ังการขาด
แอลคาร์นทิ นี เนือ่ งจากสาเหตุทางพันธุกรรม และ สาเหตุ
ของการบกพร่องในการสังเคราะห์แอลคาร์นิทีนตั้งแต่
แรกเกิด นอกจากนัน้ สาเหตุอน่ื ๆมีตง้ั แต่ ความแก่ชรา ซึง่
เมือ่ เรามีอายุมากขึน้ ร่างกายเราจะสังเคราะห์แอลคาร์
นิทีนได้น้อยลง การได้รับแอลคาร์นิทีนไม่เพียงพอจาก
อาหาร โดยเฉพาะในกลุม่ นักมังวิรตั ทิ ไ่ี ม่รบั ประทานเนือ้
สัตว์โดยสิน้ เชิง ผูท้ ข่ี าดวิตามินบี 6 กรดโฟลิค ธาตุเหล็ก
วิตามินบี 3 และ วิตามินซี ผูป้ ว่ ยโรคตับ และ ผูป้ ว่ ยโรคไต

ในกลุม่ ผูป้ ว ยกล้�มเนือ้ อ่อนแรง จะมีระดับ
แอลค�ร์นิทีนในกล้�มเนื้อน้อยกว่�คนปกติ รวม
ทั้งในผู้ปวยกล้�มเนื้อหัวใจอ่อนแรง หรือ เป็นโรค
เกีย่ วกับกล้�มเนือ้ หัวใจด้วย
การได้รับแอลคาร์นีทีนเสริม
ในขนาดสู ง บางครั้ ง อาจถึ ง
3,000 มก./วัน มีผลให้ผปู้ ว่ ยมี
อาการดีขน้ึ ในผูป้ ว่ ยโรค AIDS มีระดับแอลคาร์นทิ นี ลด
ลงมาก การได้รบั แอลคาร์นทิ นี เสริมในผูป้ ว่ ยโรค AIDS มี
ผลให้กลุม่ อาการต่อไปนี้ เช่น กล้ามเนือ้ อ่อนแรง กล้าม
เนือ้ ลีบ อาการเหนือ่ ยล้า มีอาการดีขน้ึ
ก�รให้แอลค�ร์นทิ นี เสริมร่วมกับโคเอนไซม์ควิ เทน
ให้ผลดีอย่�งยิ่งในกลุ่มผู้ปวยโรคหัวใจต่อไปนี้ โรค
หัวใจข�ดเลือด หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ ภ�วะหัวใจ
ล้มเหลว ผูป้ ว ยโรคไต และ ผูท้ เ่ี ข้�รับก�รฟอกไต ผู้
ที่มีโคเลสเตอรอลในเลือดสูง และ ผู้ท่ีเป็นตะคริว
เป็นประจำ�
ขน�ดรับประท�นเพือ่ ก�รเผ�ผล�ญไขมัน และ
ดูแลหัวใจปกติ เริม่ ต้นที่ 500 มก./วัน เราสามารถเพิม่
ขนาดรับประทานได้เอง ดูตามอาการ และ ผลทีไ่ ด้รบั โดย
ไม่มอี นั ตรายแต่อย่างใด

นéาำ ป‡Í§กÑนมÐเรç§
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เราทุ ก คนคุ้ น เคยกั บ น้ำ า เป็ น
อย่างดี ร่างกายของเราเองก็มสี ว่ น
ประกอบหลักเป็นน้าำ คือ 70% ของ
องค์ประกอบของร่างกาย และ เป็น
สัดส่วนถึง 92% ของเลือด กลุม่ นักวิจยั ชาวญีป่ นุ่ พบว่า
น้าำ ดืม่ มีความสัมพันธ์กบั ความเจ็บป่วย และ ความชรา
ถ้าร่างกายจะสามารถต่อสูก้ บั ความเจ็บป่วย และ ชะลอ
ความชราได้ น้�ำ ดืม่ ในอุดมคติ ควรมีลกั ษณะดังนี้
1. มีฤทธิเ์ ป็นด่�ง (Alkaline
Water)
น้าำ ทีม่ ฤี ทธิเ์ ป็นด่างอ่อนๆจะ
ช่ ว ยกำ า จั ด ความเป็ น กรด และ
ของเสียในร่างกาย แต่อาหารที่เรารับประทาน รวมทั้ง
น้าำ อัดลม จะมีฤทธิเ์ ป็นกรด เครือ่ งดืม่ ประเภทโคล่ามี pH
เพียง 2.5 เท่านัน้ ความเครียดทัง้ ร่างกาย และ จิตใจ จะ
ยิง่ ทำาให้เลือดเป็นกรด ภาวะนีจ้ ะทำาให้ของเสียตกตะกอน
ตามเนือ้ เยือ่ และ ข้อต่อ เป็นสาเหตุ
ของความเจ็บป่วย และ ความชรา
การดืม่ น้าำ ทีม่ ีฤทธิเ์ ป็นด่าง จะช่วย
ล้ า งพิ ษ ของความเป็ น กรด และ
สร้างสมดุล รวมทัง้ ชะลอความชราของร่างกาย เรียกว่า
ดืม่ แล้วไม่แก่ อย่างนัน้ เลยค่ะ
คว�มไม่สนใจของคน ต่อสภ�วะกรดด่�งในเลือด
ของตนเอง ส�ม�รถทำ�ล�ยสุขภ�พ และ ทำ�ให้ถงึ ต�ย
อย่�งเงียบๆได้ โดยส�เหตุเริม่ ม�จ�ก สภ�วะคว�ม
เป็นกรดด่�งที่ไม่สมดุลในร่�งก�ย แล้วค่อยๆกล�ย
เป็นเรือ่ งใหญ่ในทีส่ ดุ

2. มีโครงสร้�งขน�ดเล็ก (Micro Cluster)
การทีน่ าำ้ มีโครงสร้างขนาดเล็ก และ
อยู่ในรูปหกเหลี่ยม จะทำาให้นำ้าซึม
ผ่านเข้าออกเซลล์ได้สะดวก โดยแทรกผ่านเยือ่ หุม้ เซลล์ได้
รวดเร็ว สามารถพาสารอาหาร และ ออกซิเจนเข้าเซลล์
และ นำาของเสียออกจากเซลล์ได้งา่ ย
3. ไม่มีส่ิงปนเปื้อนซึ่งเป็น
อันตร�ยต่อสุขภ�พ เช่น เชือ้ จุล
อินทรีย์ ส�รเคมี และ โลหะหนัก
น้าำ ปองกันมะเร็ง
เซลล์มะเร็งไม่ชอบอยูใ่ น
สิง่ แวดล้อมทีม่ อี อกซิเจนสมบูรณ์
หรือ สิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นด่�ง
ในปี 1932 นายแพทย์ Otto Warburg ได้รบั รางวัล
โนเบลสาขาการแพทย์เพราะเป็นผู้ค้นพบว่า เนื้องอก
จะชอบอาศัยในทีไ่ ม่มีอากาศ และ เขาสรุปว่า เนื้องอก
รวมทัง้ มะเร็งชอบเกิดในทีป่ ราศจากออกซิเจน และ สิง่ ที่
ทำาให้รา่ งกายมีออกซิเจนได้ตามปกติ สิง่ นัน้ ย่อมป้องกัน
การเกิดมะเร็งได้
ส�รละล�ยที่ เ ป็ น ด่ � งจะมี
ออกซิเจนสมบูรณ์
สารละลายที่ มี ค่ า pH
มากกว่า 7 ถือว่าเป็นด่าง และ สารละลายทีม่ ี pH น้อยกว่า
7 ถือว่าเป็นกรด ส�รละล�ยทีเ่ ป็นด่�งอ่อนๆ ส�ม�รถ
ดึงออกซิเจนไว้กับตัว ได้ม�กกว่�ส�รละล�ยที่เป็น
กรดอ่อนๆถึง 100 เท่� ทำาให้เลือดทีเ่ ป็นด่าง เป็นเลือด
ทีม่ อี อกซิเจนสูง ป้องกันการเกิดเนือ้ งอก และ มะเร็งได้

เภสัชไทยธรรม
VITOP WATER IONIZER
เครือ่ งทำ�น้�ำ ด่�งอัจฉริยะ
เครือ่ งทำาน้าำ ด่างอัจฉริยะ
ของ VITOP ประกอบด้วย ตัวกรอง
น้าำ (ผงถ่าน และ เกลือเงินบริสทุ ธิ)์
เครือ่ งทำาประจุไฟฟ้า เครือ่ งฉายรัง
สีอลั ตร้าไวโอเล็ต มันสามารถผลิตน้าำ ด่างโมเลกุลขนาด
เล็กทีม่ ปี ระจุลบ โดยการกรอง การทำาประจุ และ การ
ฆ่าเชือ้ โรค
น้�ำ ด่�งโมเลกุลเล็กประจุลบ ที่
ผลิตจ�ก VITOP WATER IONIZER
เป็นน้ำาดื่มเพื่อสุขภาพ ที่มีโมเลกุล
ขนาดเล็ก ปลอดภัย สามารถแพร่
ผ่านผนังเซลล์ได้ดี ช่วยกระตุน้ การ
ไหลเวียนเลือด และ กระตุ้นการ
เผาผลาญของเซลล์ ประจุลบบน
โมเลกุลของน้าำ ช่วยต้านอนุมลู อิสระ
ทำาให้ชะลอความชรา และ ป้องกันร่างกายจากโรคมะเร็ง
และ โรคแห่งความเสือ่ มหลายชนิด
จุดเด่นของ VITOP WATER IONIZER
1. ภ�ยในหน่วยกรองบรรจุส�ร MBF R
R
: สาร MBF จากแร่ธาตุ 42 ชนิด ถูกบรรจุอยูใ่ นหน่วย
กรองในฐานะส่วนหนึ่งของการกรอง เมื่อน้ำาไหลผ่าน
R
MBF ก็เท่ากับน้าำ นัน้ ได้แช่อยูใ่ นรังสีอนิ ฟาเรดชนิดไกล
(Far-Infrared Ray) ซึง่ คลืน่ รังสีน้ี จะทำาให้อนูของน้าำ ถูก
สัน่ ด้วยพลังงาน และ แตกตัวเป็นประจุไฟฟ้า เกิดเป็น
ประจุไฟฟ้าลบ ซึง่ มีฤทธิท์ าำ ลายอนุมลู อิสระในร่างกายได้
นอกจากนี้ รังสีฟาร์อนิ ฟราเรดนีม้ พี ลังงาน ซึง่ จะ
สั่นสะเทือนอนูของน้ำา ทำาให้โครงสร้างน้ำาเปลี่ยนจาก
โครงสร้างกลุม่ ใหญ่ มาเป็นโครงสร้างกลุม่ เล็ก เรียกว่า
Small Cluster หรือ Microcluster แรงตึงผิวของน้าำ จะลด
ลง เมือ่ มีโครงสร้างขนาดเล็ก และ แรงตึงผิวลดลง จะ

ทำาให้ผ่านผนังเซลล์ได้โดยง่าย ทำาให้นำาทั้งสารอาหาร
และ ออกซิเจน ไปให้เซลล์ได้อย่างเต็มที่
2. ภ�ยในหน่วยกรองมีถ่�นและเกลือเงิน
บริสุทธิ์ : เชื้อจุลอินทรีย์ท่ีถูกกรองติดอยู่จะถูกจำากัด
โดยเกลือของธาตุเงินบริสทุ ธิ์ ประจุบวกของแร่เงินจะ
ทำาให้แบคทีเรียถูกกำาจัดจนหมดไปในทีส่ ดุ
ร�งวัลที่ VITOP WATER IONIZER ได้รบั
ปี 2005 : มีรายชือ่ ในผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเทคโนโลยีสงู โดย
คณะกรรมการเทคโนโลยีสขุ ภาพ ประเทศจีน
ปี 2004 : มีรายชือ่ ใน 1 ใน 10 ผลิตภัณฑ์ผลิตน้าำ ดืม่
คุณภาพยอดเยีย่ มทีส่ ดุ ในประเทศจีน
ปี 2004 :มีรายชื่อในผลิตภัณฑ์สำาหรับนักกีฬา โดย
กระทรวงการกีฬา ประเทศจีน
ปี 2004 : ได้รบั รางวัล 3.15 label โดยสมาคมคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค ประเทศจีน
เตรียมพบกับ VITOP WATER IONIZER เร็วๆนี้

แคลเซียม-แมกนีเซียม แร่ธาตุจ�ำ เป็น
แคลเซียม
แคลเซียม เป็นแร่ธาตุท่ี
เกีย่ วข้องกับการสร้างกระดูก และ
ฟัน และ 99% ของแคลเซียมทีม่ อี ยูท่ ง้ั ร่างกาย ก็อยูใ่ น
เนือ้ เยือ่ ทัง้ สองนี้ อีก 1% แคลเซียมจะกระจายอยูใ่ นเนือ้
เยือ่ อืน่ ๆ การสะสมแคลเซียมในกระดูก และ ฟัน เรียกว่า
“Calcification” เป็นกระบวนการทีท่ �ำ ให้กระดูก และ ฟัน
แข็งแรง และ คงตัว
อาการของการขาดแคลซียมจะรวมถึงการ
ไม่เจริญเติบโต มีกระดูก และ ฟันไม่แข็งแรง กล้ามเนือ้
กระตุก ตะคริวบริเวณทีข่ า เลือดแข็งตัวช้า มีประจำ�เดือน
มาก และ ปวดประจำ�เดือนมาก อาการทางประสาท ตืน่
ตัวง่าย คัน นอนไม่หลับ การเต้นของหัวใจผิดปกติ เป็น
เหน็บตามข้อมือ และ เท้า
โรคกระดู ก พรุ น เกิ ด จาก
การขาดแคลเซียม โดยที่ต้องรับ
ประทานคอลลาเจนเสริ ม ด้ ว ย
แคลเซี ย มถู ก ดู ด ซึ ม ได้ ไ ม่ ดี นัก ที่
ลำ�ไส้ แคลเซียมทีถ่ กู ดูกซึมได้ดี จำ�เป็นต้องอยูใ่ นรูป
แคลเซียม-อะมิโน แอซิด คีเลท และ แคลเซียมใน
รูปแบบทีด่ ดู ซึมได้ดที ส่ี ดุ คือ แคลเซียมไดมาเลท ที่
อยูใ่ นแคล-แมค
แหล่งอาหารทีม่ แี คลเซียมมาก
ได้แก่ น้�ำ นม เนยแข็ง ผักใบเขียว
เข้ม ปลากระดูกอ่อน อย่างไร
ก็ตาม แคลเซียมในนม ไม่ใช่
รูปแบบทีม่ กี ารดูดซึมทีด่ ี ในนมมีฟอสฟอรัสมาก ซึง่
ขัดขวางการดูดซึมของแคลเซียม ในสหรัฐอเมริกา

เป็นประเทศที่มีการบริโภคนม
จากสัตว์มาก แต่เป็นประเทศที่
มีประชากรเป็นโรคกระดูกพรุน
มากทีส่ ดุ เช่นกัน

แมกนีเซียม
แมกนี เ ซี ย ม มี ค วามจำ � เป็ น สำ � หรั บ การ
สังเคราะห์กรดอะมิโนบางชนิด สำ�หรับการดำ�รงอยูข่ อง
RNA และ DNA (รหัสพันธุกรรมในยีน) สำ�หรับการหด
ตัวของกล้ามเนือ้ ตามปกติ กล้ามเนือ้ ทีส่ �ำ คัญต่อชีวติ
คือ กล้ามเนือ้ หัวใจ ต้องการแมกนีเซียมเพือ่ ให้มกี าร
ทำ�งานเป็นปกติ แมกนีเซียมทำ�งานร่วมกับแคลเซียมใน
การควบคุมการหดตัว และ การคลายตัวของกล้ามเนือ้
ซึง่ เป็นการเต้นของหัวใจ
แมกนีเซียมช่วยในการ
ขจั ด สิ่ง แปลกปลอม และ ของ
เสียออกจากร่างกาย ช่วยในการ
สร้างปอด และ เนือ้ เยือ่ ของเซลล์
ประสาท ช่วยให้กระดูก และ ฟัน
แข็งแรง และ ช่วยในการคุม pH
(ความเป็นกรด-ด่าง) ของเลือด
แมกนีเซียมเป็นตัวกระตุน้ เอนไซม์
กว่า 300 ชนิด แต่ละชนิดเกีย่ วข้องกับขบวนการทางเคมี
ทีส่ �ำ คัญ เช่น การสังเคราะห์โปรตีน ถ้าขาดแมกนีเซียม
การสร้างเนื้อเยื่อเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจะไม่
เกิดเลย หรือ เกิดช้าลง ทำ�ให้เราชราอย่างรวดเร็ว
ก่อนถึงวัยอันควร
แมกนีเซียม ทำ�งานเคียงคูก่ บั แคลเซียม เพือ่ ทำ�
หน้าที่สำ�คัญต่างๆในร่างกายมีการศึกษาหลายครั้งที่

แสดงว่าถ้าแมกนีเซียมสูงในน้าำ และอาหาร ผูป้ ว่ ยจะเป็น
โรคกระดูกพรุน กระดูกแตก และ ฟันผุนอ้ ยลง
ปจจุบันนี้ เร�แทบจะไม่ได้รับแมกนีเซียม
จ�กอ�ห�รเลย มีการลดลงของแมกนีเซียมในพืชผักที่
ปลูกด้วยการเร่งรัดการเติบโต และ การปลูกพืชในหน้า
ดินเดิมทีไ่ ม่ได้รบั การฟน ฟู มากขึน้ เรือ่ ยๆ ทำ�ให้คนส่วน
ใหญ่อยูใ่ นสภ�วะก�รข�ดแมกนีเซียมโดยไม่รตู้ วั
การขาดแมกนี เ ซี ย ม ทำ า ให้ เ กิ ด อาการทาง
ประสาท กล้ามเนือ้ สัน่ และ บิดเบีย้ ว อาการกลัว สมอง
และ ร่างกายอ่อนเพลีย สับสน และ หงุดหงิด ควบคุม
การทรงตัวไม่ได้ หัวใจเต้นไม่สม่าำ เสมอ การไหลเวียนไม่
เป็นไปตามปกติ หน้าซีด อาการชัก เป็นลม การทำางาน
ของต่อมต่างๆผิดปกติ
แมกนี เ ซี ย มเป็ น ย�กล่ อ มประส�ทต�ม
ธรรมช�ติ ทำาให้เรารูส้ กึ สงบ มีสมาธิ และ ผ่อนคลาย
อาการทางประสาทหลายประการจะตอบสนองได้ดี ถ้า
ใช้แมกนีเซียม
แมกนีเซียมทำ�ให้หวั ใจมีสขุ ภ�พดี หนึง่ ในสิง่
ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการรักษาโรคหัวใจวาย
ได้ โดยแพทย์กค็ อื การฉีดแมกนีเซียมให้กบั ผูป้ ว่ ยทันทีท่ี
เกิดอาการหัวใจวาย การศึกษาในอเมริกา และ อังกฤษ
ได้แสดงให้เห็นว่า มีก�รลดอัตร�ก�รต�ยของผู้ปวย
โรคหัวใจลงไปเป็นอันม�ก เมื่อให้แมกนีเซียม ร่วม
กับก�รรักษ�ปกติ
โรคหัวใจอีกชนิดหนึง่
ที่แมกนีเซียมให้ผลดี คือ โรค
หัวใจข�ดเลือด (Angina Pectoris)
เป็นโรคทีพ่ บว่าเมือ่ ให้แมกนีเซียม
จะทำาให้อาการทุเลาลงอย่างมีนย
สำ า คั ญ แมกนี เ ซี ย มสามารถ
ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจอุด
ตั น และ ลดโคเลสเตอรอลได้

นอกจากนี้ แมกนีเซียมยังช่วยลดการแข็งตัวของเลือด
ป้องกันลิม่ เลือดอุดตันในหลอดเลือดได้
รับประทานแคล-แมก วันละ 1 ซอง เพือ่ เสริมปริมาณ
แคลเซียม และ แมกนีเซียมให้กบั ร่างกาย

เสือ้ ผ้าของมนุษยชาติในปัจจุบนั มีไว้เพือ่ ปกปด
ปกป้อง และ ให้ความอบอุน่ แก่รา่ งกายเท่านัน้ หากแต่ใน
ปัจจุบนั เมือ่ ชัน้ บรรยากาศถูกทำาลายไปมาก และ มลภาวะ
มีอยูท่ ว่ั ไป การพัฒนาเส้นใยเพือ่ สุขภาพ และ คุณภาพชีวติ
จึงเกิดขึน้ เพือ่ ทดแทนเส้นใยทีใ่ ช้กนั ในปัจจุบนั เส้นใยแห่ง
อน�คต จึงมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็น เส้นใยอัจฉริยะ ทีม่ หี น้�ที่
หล�กหล�ย (Functional Textile) ซึง่ นอกจ�กปกปด
ปกปอง และ ให้คว�มอบอุน่ แล้ว ยังมีผลต่อสุขภ�พ
และ สิง่ แวดล้อมรอบตัวเร�เป็นสำ�คัญ
บริษทั VITOP BIOENERGY
ประเทศจี น ได้ ถื อ กำ า เนิ ด
ขึน้ ในปี 1992 เป็นบริษทั ซึง่
พั ฒ นาไฮเทคโนโลยี และ
ได้รับการรับรองจากคณะ
กรรมการวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แห่ ง มณฑล
กวางตุ้ ง ว่ า เป็ น บริ ษั ท ชั้ น นำ � ในก�รพั ฒ น�เส้ น ใย
อัจฉริยะ (Functional Textile) และ น้ำ�อัจฉริยะ
(Function Water) ในประเทศจีน
ในปี 2002 บริษทั VITOP BIOENERGY HOLDINGS
ได้มรี ายชือ่ อยูใ่ นบริษทั ทีม่ กี ารเติบโตสูงในฮ่องกง (Growth
Enterprise Market : GEM) และ ในปี 2003 บริษทั ฯ ได้
เปลีย่ นเป็นบริษทั มหาชน ในตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับ
การรับรองคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001 และ ISO 14001
เครื่ อ งทำ � น้ำ � อั จ ฉริ ย ะของ
VITOP และ เครื่ อ งนอนทีR่
พัฒน�ม�จ�กเส้นใย MBF
ได้ รั บ ก�รรั บ รองอย่ � งเป็ น
ท�งก�รให้ใช้ในนักกีฬ�ทีม

ช�ติในกระทรวงก�รกีฬ�ของ
ประเทศจีน
รูจ้ กั กับระบบไหลเวียน
เลือด …ระบบที่สำ�คัญที่สุด
ของชีวติ มนุษย์
ระบบไหลเวียนเลือด
ของมนุ ษ ย์ ประกอบด้ ว ย
ระบบไหลเวี ย นเลื อ ด และ
น้ำ � เหลื อ ง (ของเหลวนอก
หลอดเลือด) หัวใจ หลอดเลือด ท่อน้�ำ เหลือง ต่อมน้�ำ
เหลือง ม้�ม และ ไขกระดูก มีหน้าที่ นำาสารต่างๆไปส่ง
ทัว่ ร่างกาย เช่น สารอาหาร แกสต่างๆ เกลือแร่ ฮอร์โมน
และ รับของเสียส่งออกนอกร่างกาย โดยลำาเลียงไปตาม
เส้นเลือด
เลือดประกอบด้วยส่วนที่เป็นของเหลว เรียกว่า
พลาสมา ทำาหน้าทีล่ าำ เลียงเกลือแร่ ฮอร์โมน แอนติบอดี
สารอาหารต่างๆ ไปยังเซลล์ตา่ งๆ และ รับของเสียจาก
เซลล์ไหลกลับไป ตามท่อน้ำาเหลือง เรียกว่า น้ำาเหลือง
ส่วนของเม็ดเลือดแดง ทำาหน้าทีล่ าำ เลียงออกซิเจน ไปส่ง
ให้เซลล์ตา่ งๆทัว่ ร่างกาย และ ส่วนทีเ่ ป็นเกร็ดเลือด ทำา
หน้าทีช่ ว่ ยให้เลือดแข็งตัว เวลาทีเ่ กิดบาดแผล
หัวใจของเรา เปรียบเสมือนปัม น้าำ ภายในร่างกาย มี
เส้นเลือดขนาดใหญ่อยู่ 4 เส้น นำาเลือดเสียจากทัว่ ร่างกาย
เข้าสูห่ วั ใจ 1 เส้น นำาเลือดเสียออกจากหัวใจไปฟอกทีป่ อด
1 เส้น รับเลือดดีจากปอด 1 เส้น และ นำาเลือดดีสบู ฉีด
ออกไปยังเซลล์ตา่ งๆทัว่ ร่างกายอีก 1 เส้น
เส้นเลือดทีอ่ อกจากหัวใจ
มีผนังหนา เพราะต้องรับแรง
ดันเลือดทีถ่ กู บีบออกจากหัวใจ
จากนัน้ ผนังจะบางลงเรือ่ ยๆ

จุ ด ที่ ผ นั ง บ า ง ที่ สุ ด เ รี ย ก ว่ า เ ส้ น เ ลื อ ด ฝ อ ย
(Microcirculation) เป็นบริเวณเดียวทีม่ กี ารส่งผ่าน
น้�ำ ออกซิเจน และ สารอาหารให้เซลล์ และ ลำ�เลียง
ของเสียออกจากเซลล์ เส้นเลือดฝอยทุกบริเวณ เป็น
รอยต่อระหว่างเส้นเลือดดำ� และ เส้นเลือดแดง เมื่อมี
การให้ออกซิเจนและ สารอาหารแก่เซลล์ และ รับของ
เสียกลับแล้ว เลือดแดงจะกลายเป็นเลือดดำ� (เลือดที่
ปราศจากออกซิเจน) และ ไหลวนกลับเข้าหัวใจใหม่ เพือ่
ไปฟอกทีป่ อด
บริเวณทีเ่ ป็น Microcirculation หรือ บริเวณของหลอด
เลือดฝอยเล็กๆ เป็นบริเวณทีม่ คี วามสำ�คัญทีส่ ดุ ในระบบ
ไหลเวียนโลหิต เพราะเป็นบริเวณเดียวที่มีการแลก
เปลีย่ นน้�ำ สารอาหาร ออกซิเจน และ มีการถ่ายเท
ของเสีย หากการไหลเวียนในระบบหลอดเลือดฝอย
ดี เซลล์ยอ่ มได้รบั ออกซิเจน และ อาหารอย่างเพียงพอ
รวมถึงมีการขับของเสียออกจากเซลล์ และ เนือ้ เยือ่ กลับ
สูร่ ะบบไหลเวียนโลหิต เป็นการล้างพิษ และ ฟอกเลือด
ล้วนเกิดในบริเวณนีท้ ง้ั สิน้
เซลล์ทกุ เซลล์ในร่างกายล้วนพึง่ พา และ มีชวี ติ
อยูไ่ ด้ดว้ ยระบบหลอดเลือดฝอยนี้ อวัยวะบางอวัยวะ
มีเฉพาะหลอดเลือดฝอยล้วนๆ เช่น สมอง ภายในสมอง
ซึง่ อยูภ่ ายใต้กระโหลกศีรษะ จะไม่มเี ส้นเลือดใหญ่เลย มี
เฉพาะเส้นเลือดฝอยเท่านั้น ไตของเราคือร่างแหหลอด
เลือดฝอยสานกัน ทำ�หน้าที่เสมือนกระชอนช้อนกะทิ
กรองของเสียออกจากไต โดยเก็บเม็ดเลือดไว้ ถุงลมปอด
คือ หน่วยเล็กทีส่ ดุ ของปอด ประกอบด้วยเส้นเลือดฝอย
ล้วนๆ การทำ�ให้ระบบหลอดเลือดฝอยไหลเวียนดี จึง
เป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับการดำ�รงชีวิตอย่างเป็นปกติ และ
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี องมนุษย์
R
เส้ น ใย MBF เส้ น ใย
อั จ ฉริ ย ะ กระตุ้ น การไหล
เวียนโลหิตในระบบเส้นเลือด
ฝอย

เส้นใย MBF R ได้รบั การจดลิขสิทธิโ์ ลกภายใต้เลข
ลิขสิทธิ์ (Patent Number) ZL 93 1 11620.1 ประกอบด้วย
แร่ธาตุในธรรมชาติ 42 ชนิด หลอมรวมถักทอเข้าไป
เป็นส่วนหนึง่ ของใยผ้า โดยใช้นาโนเทคโนโลยี แบ่งแร่
ธาตุทง้ั 42 ชนิด นี้ ออกเป็นสารประกอบ 3 กลุม่ ซึง่ ให้
คุณสมบัตหิ ลายหลากต่อสุขภาพ

สารประกอบกลุม่ ที่ 1 : Compound A : ทำ�หน้าที่
ดูดกลืนพลังงานจากสิง่ แวดล้อม และ ร่างกายมนุษย์ แล้ว
ปล่อยออกมา เป็นคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า ทีม่ คี วามยาวคลืน่
ระหว่าง 4-14 µm (ไมโครเมตร) ซึง่ เป็นช่วงคลืน่ ของ
รังสีฟาร์อินฟาร์เรด หรือ รังสีใต้แดง รังสีแห่งการ
รักษา รังสีแห่งชีวติ เป็นรังสีทม่ี คี ณ
ุ ประโยชน์มากมายใน
ทางการแพทย์
สารประกอบกลุม่ ที่ 2 : Compound B : มีคณ
ุ สมบัติ
ในการสร้างประจุลบ (piezoelectricity) และ การเปลีย่ น
พลังงานความร้อน เป็นพลังงานไฟฟ้า (thermoelectricity)
เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงความดัน และ อุณหภูมภิ ายนอก
จะกระตุ้นให้ร่างกายเราเกิดสนามไฟฟ้า และ เส้นใยนี้
สามารถก่อให้เกิดประจุลบในอากาศ อิเล็กตรอนเกิด
ขึ้นภายใต้สภาวะที่ประจุลบนั้นมีความเป็นลบทางไฟฟ้า
สูงมาก และ สามารถรวมตัวกับออกซิเจน และ เกิดการ
สร้างตัวเองให้มสี ภาพเป็นประจุลบของออกซิเจนได้อย่าง
ง่ายดาย ประจุลบของออกซิเจนนั้นเราสามารถเรียกได้
อีกชือ่ ว่า วิตามินอากาศ (air vitamin) มันช่วยให้เราได้
รับอากาศทีบ่ ริสทุ ธิแ์ ละยังช่วยกำ�จัดอาการระคายเคือง
สารประกอบกลุม่ ที่ 3 : Compound C : มีฤทธิใ์ น
การฆ่าเชือ้ โรคหลายชนิด
สารประกอบเหล่านี้ ถูกถักทอหลอมรวมเป็นส่วน
ประกอบของใยผ้า ทำ�ให้ไม่มวี นั เสือ่ มคุณภาพ หรือ หมด

อายุ ไม่ว่าจะถูกซักกี่ครั้ง หรือ ถูกซักด้วยผลิตภัณฑ์
ทำ�ความสะอาดชนิดใดก็ตาม เพราะสารประกอบ และ
เนือ้ ผ้าเป็นสิง่ เดียวกัน
R
MBF เส้นใยทีใ่ ห้รงั สี
ฟาร์อนิ ฟาเรด
แสงขาวทีต่ ามองเห็น ประกอบ
ด้วย 7 สี ด้วยความยาวคลื่น
ต่างๆกัน คือ ม่วง คราม น้�ำ เงิน เขียว เหลือง แสด แดง
รังสีทม่ี คี วามยาวคลืน่ ต่�ำ กว่า รังสีสแี ดง เรียกว่า
รังสีใต้แดง หรือ อินฟราเรด ซึง่ เป็นรังสีแห่งการรักษา
เส้ยใย MBF R ทำ�การดูดกลืนรังสีทป่ี ล่อยออกมาจาก
สิ่งแวดล้อม และ ร่างกายมนุษย์ แล้วเปลี่ยนเป็นรังสี
ฟาร์อนิ ฟราเรด (Far-Infrared) หรือ รังสีอนิ ฟราเรด
ระยะไกล ซึง่ ให้ผลดังนี้
ลงใต้ผวิ หนังลึกถึงหนึง่ นิว้ ครึง่
กระตุน้ การไหลเวียนเลือด โดยเฉพาะในหลอด
เลือดฝอยเล็กๆ
เพิม่ ภูมติ า้ นทานของร่างกายโดยเฉพาะการ
กระตุน้ การสร้าง และ การทำ�งานของเม็ดเลือดขาว
กระตุน้ การเผาผลาญ เปรียบกับการออกกำ�ลัง
กาย
กำ � จั ด สารพิ ษ ออกจากระบบเลื อ ดและน้ำ �
เหลือง
ให้ผลดีส�ำ หรับโรคหัวใจ และ หลอดเลือด
ให้ผลดีส�ำ หรับกล้ามเนือ้ และ ข้อต่ออักเสบ
ให้ผลดีส�ำ หรับภูมแิ พ้
ให้ผลดีส�ำ หรับผิวหนัง รวมทัง้ เซลลูไลท์
กำ � จั ด สารพิ ษ ออกจากร่ า งกาย จากเซลล์
ผิวหนัง
เพิม่ ออกซิเจนให้กบั เลือด
กระตุน้ ระบบประสาท
ทำ�ให้น�ำ้ แตกตัวเป็นโมเลกุลเล็กๆ
ลดความเป็นกรดของเลือด
ปรับระบบการขับเหงือ่

กำ�จัดกลิน่
ฆ่าเชือ้ โรคได้หลายชนิด
R
MBF เส้นใยทีใ่ ห้ประจุลบ
MBF R เปลีย่ นความร้อน และ ความดันจากบรรยากาศ
รอบตัว ให้เป็นสนามพลังไฟฟ้า และ ก่อให้เกิดประจุลบ
ในอากาศ อิเล็กตรอนเกิดขึ้นภายใต้สภาวะที่ประจุลบ
นั้นมีความเป็นลบทางไฟฟ้าสูงมาก และ สามารถรวม
ตัวกับออกซิเจนและ เกิดการสร้างตัวเองให้มสี ภาพเป็น
ประจุลบของออกซิเจนได้อย่างง่ายดาย ประจุลบของ
ออกซิเจนนั้นเราสามารถเรียกได้อีกชื่อว่า วิตามิน
อากาศ (air vitamin) มันช่วยให้เราได้รับอากาศที่
บริสทุ ธิแ์ ละยังช่วยกำ�จัดอาการระคายเคือง
คุณสมบัติของประจุลบของออกซิเจน หรือ
วิตามินอากาศ
ประจุลบทำ�ให้เราเกิดความกระปรี้กระเปร่า
สดชืน่ และ กำ�จัดสิง่ แปลกปลอมออกจากอากาศ
ประจุลบยังมีปฎิกริยาต่อต้านโมเลกุลของกลิน่
ไม่พงึ ประสงค์ทต่ี ดิ อยูต่ ามผนัง และ เพดาน
ประจุลบช่วยฆ่าเชือ้ โรคหลายชนิด และ ฆ่า
เชือ้ รา
ประจุลบทำ�ให้เรารูส้ กึ สบายอารมณ์
เมื่อประจุลบเข้าสู่ร่างกายของเรา โดยการ
หายใจเข้าไป ทำ�ให้สมองเราหลัง่ ซีโรโทนิน ( Serotonin)
ทำ�ให้เราผ่อนคลาย และ ไม่เครียด ลดอาการหดหู่ ซึม
เศร้า ทำ�ให้เราสงบ และ สดชืน่
ประจุ
ลบสามารถช่วยอาการภูมแิ พ้
R
เส้ น ใย MBF ได้ ถู ก นำ � มาถั ก ทอในรู ป สิ่ ง ทอสุ ข ภาพ
มากมาย เป็นต้นว่า ที่รัดข้อเข่า ที่รัดเอว เสื้อผ้า และ
เครื่องนอนสุขภาพ ให้ผลในการคลายกล้ามเนื้อ ผ่อน
คลาย ให้คลืน่ ของการรักษา และ กระตุน้ การไหลเวียน
โลหิตในบริเวณนัน้
พบกับเส้นใย MBF®เส้นใยอัจฉริยะ เสือ้ ผ้าของ
มนุษย์อนาคต ทีไ่ ทยธรรม เร็วๆนี้
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ส�รสกัดไลโคปน ในวงก�รแพทย์ท�ง
เลือก ถือเป็นวิธีธรรมช�ติท่ีดีทีสุด ในก�รปองกัน
และ รักษ�คว�มผิดปกติของต่อมลูกหม�ก ไลโคปีน
เป็นสารแคโรทีนอยด์ ทีท่ าำ ให้มะเขือเทศ และ แตงโมมีสี
แดงจัด ประมาณ 10 ปีทแ่ี ล้ว มีนกั วิจยั จากมหาวิทยาลัย
ฮาร์เวิรด์ ได้รายงานว่า อาหารทีม่ ซี อสมะเขือเทศมากๆ
ดูเหมือนจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูก
หมากลงถึง35%แต่ง�นวิจยั ในปจจุบนั ระบุว�่ ไลโคปน
อ�จช่วยทำ�ให้มะเร็งต่อมลูกหม�กมีขน�ดเล็กลง หรือ
อ�จทำ�ให้มอี นั ตร�ยน้อยลงด้วย
นายแพทย์โอเมอร์ คูคกั , M.D. จากมหาวิทยาลัย
Wayne State University ได้ทาำ การรักษาคนไข้มะเร็งต่อม
ลูกหมากของเขา ด้วยการให้ไลโคปีน และ ได้ตพี มิ พ์การ
ศึกษาในเรือ่ งนีข้ องเขาในวารสาร Experimental Biology
and Medicine น.พ.คูคกั ได้ให้คนไข้มะเร็งต่อมลูกหมาก
ของเขาจำานวน 15 ราย ซึง่ เตรียมเข้าผ่าตัดต่อมลูกหมาก
ออก รับประท�นไลโคปนจ�กซอสมะเขือเทศ วันละ
15 กรัม ติดต่อกันเป็นเวล� 3 สัปด�ห์ พบว่� คนไข้ทกุ
คนของเข� มีระดับ PSA (Prostate Speciﬁc Antigen)
ซึง่ เป็นตัวบ่งชีไ้ ด้ทง้ั เนือ้ งอก ทัง้ ชนิดทีไ่ ม่เป็นอันตร�ย
และ เนือ้ งอกมะเร็ง มีค�่ ลดลงโดยเฉลีย่ 18% และ

มีขน�ดของเนื้องอกเล็กลง นอกจากนี้ ยังไม่พบการ
แพร่กระจายของมะเร็งไปยังอวัยวะอืน่
สารไลโคปีน ยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่
มีประสิทธิภาพ ก�รรักษ�มะเร็งต่อมลูกหม�กใน
อน�คต อ�จใช้ไลโคปนร่วมกับส�รอ�ห�รอืน่ ๆ เช่น
แร่ธ�ตุสงั กะสี ซึง่ มีง�นวิจยั ในก�รนำ�ม�ใช้รว่ มรักษ�
มะเร็งต่อมลูกหม�กเช่นกัน
มีงานวิจยั จำานวนมากมายทีส่ นับสนุนว่าสารไลโคปีน
สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านม และ มะเร็งเยื่อบุ
มดลูก และ ยับยัง้ การแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งเต้านมและ
เซลล์เยือ่ บุมดลูกได้
สารไลโคปีนยังให้ผลดีตอ่ โรคหัวใจ และ หลอด
เลือด และ ใช้รบั ประท�นเพือ่ ปองกันจอประส�ทต�
เสือ่ มได้ดว้ ย

´ÙแลäÎâปäธรÍย´´ÇŒ ยÍาËาร
ต่อมไธรอยด์ (Thyroid gland)
เป็นต่อมไร้ทอ่ ทีอ่ ยูด่ า้ นหน้า ของ
ลำาคอ โดยอยูด่ า้ นข้าง และ ใต้กระ
ดูกอ่อนไธรอยด์ ไธรอยด์ฮอร์โมน
มีหน้าทีห่ ลักในการกระตุ้นการเผา
ผลาญของร่างกาย และ การใช้
ออกซิเจนของเซลล์เกือบทัง้ หมดในร่างกาย กระตุน้ การ
ไหลเวียนเลือด การเต้นของหัวใจ ช่วยในกระบวนการ
ผลิตพลังงาน ทำาให้มกี ารบีบตัวเคลือ่ นไหวของระบบทาง
เดินอาหารเพือ่ ย่อยอาหาร และ ทำาให้ลาำ ไส้เคลือ่ นตัวตาม
ปกติ ทำาให้สมองแล่น ความคิดฉับไว ลดโคเลสเตอรอล
ตัวร้าย (LDL) และ เพิม่ โคเลสเตอรอลตัวดี (HDL) และ
กระตุน้ ภูมติ า้ นทาน
ส่วนใหญ่เราจะรูจ้ กั ภาวะไฮเปอร์
ไธรอยด์ หรือ ภาวะต่อมไธรอยด์
ทำางานมากเกิน แต่ภ�วะคว�ม
ผิ ด ปกติ ข องต่ อ มไธรอยด์ อี ก
ชนิดหนึง่ ซึง่ พบม�กกว่�ไฮเปอร์
ไธรอยด์ คือ ภ�วะต่อมไธรอยด์ท�ำ ง�นน้อยเกิน หรือ
ภ�วะไฮโปไธรอยด์ จากการสำารวจในสหรัฐอเมริกาพบ
ว่า ประชากรอเมริกนั 75% - 95% มีภาวะต่อมไธรอยด์
ทำางานน้อยกว่าปกติ
คุณก็อ�จเป็นคนหนึง่ ซึง่ อยูใ่ น
ภ�วะไฮโปไธรอยด์ หรือ ต่อม
ไธรอยด์ ทำ � ง�นต่ำ � โดยจะมี
อ�ก�รดังนี้ ร่�งก�ยไม่เผ�ผล�ญ
กินน้อย อ้วนง่�ย คว�มคิดช้�
คว�มจำ�ไม่ดี บวม ฉุ ต�ห้อย ผิวแห้ง ผมแห้ง และ มี
อ�รมณ์สลดหดหูซ่ มึ เศร้�

ภาวะไฮโปไธรอยด์ หรือ ต่อมไธรอยด์ทาำ งานต่าำ
ผูป้ ว่ ย หรือ ผูต้ อ้ งสงสัยว่ามีอาการ ควรพบแพทย์ เพือ่
ทราบแนวทางการรักษา ซึง่ แพทย์อาจจะต้องให้ไธรอยด์
ฮอร์โมนเสริม แต่อกี วิธหี นึง่ อาการต่อมไธรอยด์ทาำ งานต่าำ
สามารถปรับให้ดขี น้ึ ได้ดว้ ยการปรับอาหาร ดังนี้
1. ไม่ควรรับประทานอาหารโปรตีนสูงมากเกินไป
2. อาหารทีเ่ หมาะกับภาวะต่อมไธรอยด์ทาำ งานต่าำ
คือ อาหารคาร์โบไฮเดรต จากพืช ผัก ผลไม้ ทีร่ สไม่หวาน
3. รับประทานอาหารให้เพียงพอ แต่แบ่งมือ้ รับ
ประทานเป็น 5 มือ้ เล็กๆ ห้�มอดอ�ห�รเด็ดข�ด ผูป้ ว่ ย
ไธรอยด์ฮอร์โมนต่าำ มักจะอ้วน และ หากผูป้ ว่ ยทำาการอด
อาหารเพือ่ ลดความอ้วน จะทำาให้เกิดไธรอยด์ฮอร์โมนต่าำ
ลงไปอีก และ การเผาผลาญต่าำ ลงไปอีก ทำาให้ลด
น้าำ หนักยากขึน้ ไปอีก
4. หลีกเลีย่ งอาหารทีแ่ ปรรูปแล้ว พยายาม
รับประทานอาหารทีผ่ า่ นการแปรรูปน้อยทีส่ ดุ
5. หลีกเลีย่ งอัลกอฮอล์นาำ้ ส้มสายชู เครือ่ งดืม่ ที่
ผสมคาเฟอีน
6. หลีกเลีย่ งการดืม่ นมจากสัตว์
7. หลีกเลีย่ งซีเรียลแปรรูปทีม่ เี ส้นใยสูงๆ
พวกเราหลายคนมีปญ
ั หากับน้าำ หนักตัวทีม่ ากเกิน
และ ลดน้าำ หนักยาก หากพวกเรามีอาการดังกล่าวข้าง
ต้น อาจสงสัยภาวะไฮโปไธรอยด์ จึงควรปรับพฤติกรรม
การรับประทานอาหาร ดังข้อมูลข้างต้น ทีส่ าำ คัญ ในคน
ทีเ่ ป็นไฮโปไธรอยด์ ก�รอดอ�ห�รบ�งมือ้ เพือ่ ควบคุม
น้�ำ หนัก จะทำ�ให้ก�รลดน้�ำ หนักไม่ได้ผล ผูป้ ว่ ยไฮโปไธ
รอยด์ อาจใช้อาหารเสริมช่วยเพือ่ กระตุน้ การเผาผลาญ
หากท่านใช้อาหารเสริมชนิดใด หรือ กลุ่มใด ควรปรับ
พฤติกรรมการรับประทานอาหารตามข้อมูลข้างต้น และ
ใช้นานประมาณอย่างน้อย 2 เดือน

âรคต่ÍมËมÇกäตÍ่Íนแร§ ·ุกคนเป็นกÑนä´Œ
ทานเคยมีอาการดังนีห้ รือ
ไม อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิด
ง่าย อ่อนล้า ซึมเศร้า ท้อแท้ ขี้
โมโห ฉุ น เฉี ย ว เกรี้ ย วกราด
มองโลกในแง่ ร้ า ย การตอบ
สนองไม่ดี และ “สติแตก” เมือ่
มีความเครียด กินไม่หยุด ทางเดินอาหารแปรปรวน มี
อาการภูมแิ พ้บอ่ ยๆ เป็นหวัดบ่อยๆ ตาแดง และ ระคาย
เคือง เยือ่ บุตาอักเสบ หลอดลมอักเสบ ผิวหนังอักเสบ ติด
เชือ้ ซ้าำ ซาก อ่อนเพลียในตอนบ่าย แทบจะลุกจากเตียงไม่
ขึน้ ในตอนเช้า น้าำ ตาลในเลือดต่าำ
ท่านไปพบแพทย์มามากมาย ตระเวนรักษาแต่
ไม่พบสาเหตุ และ ยิง่ อ่อนเพลีย หงุดหงิด รูส้ กึ ไม่สบาย
มากขึ้นทุกวัน ท่านอาจจะเป็นเหยื่อของโรคที่วงการ
แพทย์ยอ้ นวัยเรียกว่า “โรคต่อมหมวกไตอ่อนแรง” ที่
ผูค้ นส่วนใหญ่เป็นกัน
ตอมหมวกไต เป็นต่อม
ไ ร้ ท่ อ ที่ อ ยู่ ด้ า น บ น ข อ ง ไ ต
ลักษณะคล้ายหมวกแกปสวม
บนไตทัง้ สองข้าง จึงมีชอ่ื เรียกว่า
“ต่อมหมวกไต”ทำาหน้าทีผ่ ลิต
สเตียรอยด์ฮอร์โมนหลายชนิด ชนิดทีส่ าำ คัญต่อการดำารง
ชีวิตของมนุษย์ มีช่อื ว่า “คอร์ติซอล” ซึ่งเป็นฮอร์โมน
ที่ช่วยให้ท่านรับมือกับความเครียดได้ เมื่อมีส่ิงเร้าใดๆ
มากระตุน้ ร่างกายมนุษย์จะโต้ตอบด้วยปฏิกริยาการ “สู”้
หรือ “หนี” (Fight or Flight Reaction) โดยทีต่ อ่ มหมวกไต
หลัง่ ฮอร์โมนออกมากระตุน้ ระบบหลายอย่างในร่างกาย
ฮอร์โมนทีห่ ลัง่ ออกมาจากต่อมหมวกไตช่วยรักษาระดับ

น้ำาตาล และ ความดันในเลือด ช่วยให้ร่างกายมีภูมิ
ต้านทาน ลดอาการอักเสบทั่วร่างกาย ช่วยให้ร่างกาย
“ทนทาน และ ปรับตัว” เข้ากับความเครียดได้
เมื่อร่างกายเผชิญกับความเครียดบ่อยๆ เรา
ก็จะมีการใช้ “ฮอร์โมนคอร์ตซิ อล” จนหมด จนร่างกาย
ไม่มีคอร์ติซอลไว้ใช้งานในภาวะปกติ เพื่อให้เรารู้สึก
ผ่อนคลาย แข็งแรง กระปรี้กระเปร่า และ มีแรง เมื่อ
ไม่มี “ฮอร์โมนคอร์ติซอล” เราก็จะอยู่ในภาวะอ่อนแรง
อ่อนเพลีย อารมณ์แปรปรวน ร่างกายอ่อนแอ จิตใจ
หดหูอ่ อ่ นไหวตลอดเวลา เนือ่ งจากการขาด “ฮอร์โมน
คอร์ตซิ อล” นีเ่ อง
โชคดีทร่ี �่ งก�ยเร�ส�ม�รถปรับตัว เพือ่ ปรับ
ระดับคอร์ติซอลได้ เพือ่ ให้เร�กลับม�สดชืน่ มีชีวิต
ชีว� แก้ปญ
 ห�ชีวติ ได้ และ มีชวี ติ ใหม่ทแ่ี ข็งแรงขึน้
อีกครัง้ ให้ท�ำ ดังนี้
เข้�นอนตอน 4 ทุม่ ทุกวัน
ในเวลา4 ทุ่มฮอร์โมนเมลาโต
นินจะถูกหลั่งออกมาจากต่อม
ไพเนียลในสมอง ทำาให้เรารู้สึก
ง่ ว งนอน แต่ ถ้ า เราฝ น ที่ จ ะไม่
นอน ร่างกายเรากำาลังกระตุ้น
ให้ตอ่ มหมวกไตผลิต “ฮอร์โมนคอร์ตซิ อล” มาใช้เพือ่ ให้
เราลืมตาตืน่ อยูไ่ ด้ เนือ่ งจากการอดนอนเป็นภาวะเครียด
อย่างหนึง่ และ เรากำาลังใช้ฮอร์โมนคอร์ตซิ อลเกินจำาเป็น
และ เมื่อถึงเวลาเช้า ร่างกายเราจะไม่มีฮอร์โมนคอร์ติ
ซอลเหลือ เราก็จะไม่สามารถตืน่ ได้ ตืน่ ยาก ลืมตาไม่ขน้ึ
ไม่อยากลุกจากเตียง

เภสัชไทยธรรม
เมือ่ ร่างกายมีการติดเชือ้ ให้รกั ษาภาวะติด
เชือ้ ให้หายขาดอย่างรวดเร็ว ในเวลาทีส่ น้ั ทีส่ ดุ เพราะ
การติดเชือ้ เรือ้ รัง ไม่วา่ จะเป็นการเป็นหวัดเรือ้ รัง การติด
เชื้อทางเดินหายใจ หรือ ทางเดินปัสสาวะที่เรื้อรัง เป็น
ความเครียดทีร่ นุ แรงต่อร่างกาย และ ส่งผลให้ร่างกาย
เกิดภาวะ “ต่อมหมวกไตอ่อนแรง” ไม่สามารถผลิต
ฮอร์โมนคอร์ตซิ อลได้ ในทีส่ ดุ
เมื่อร่างกายมีการอักเสบ ให้รักษาอาการ
อักเสบนัน้ ให้หายโดยเร็ว ไม่วา่ จะมีอาการอักเสบทีใ่ ด
ของร่างกาย เช่น ปวดฟัน เป็นตาปลา เล็บขบ เพราะการ
อักเสบก่อให้รา่ งกายเกิดความเครียด และ ความเครียด
ทำ�ให้เราตกอยูภ่ าวะ “ต่อมหมวกไตอ่อนแรง” และ ขาด
คอร์ตซิ อล
รับประทานอาหารวัน
ละประมาณ 5 มือ้ แต่มอ้ื ละ
น้อยๆ เพื่อกระตุ้นการเผา
ผลาญ และ ป้องกันระดับน้�ำ ตาล
ในเลือดตก อาหารทีร่ บั ประทาน
ควรเป็นผัก ผลไม้ ทีไ่ ม่หวาน โปรตีนจากพืช หรือ สัตว์
หลีกเลีย่ งการรับประทานน้�ำ ตาล

งดเว้นการดืม่ กาแฟอัลกอฮอล์
และสารเสพติดทุกชนิด
หลีกเลีย่ งการดืม่ นมจากสัตว์
กลางวันให้อยูใ่ นทีส่ ว่าง กลางคืนห้องนอน
ต้องมืด และ เงียบ เพือ่ ให้ฮอร์โมนเมลาโทนินหลัง่ ได้ดี
ร่างจะได้หลับสบาย มีการซ่อมแซมส่วนทีส่ กึ หรอ
รับประทานอาหารเช้าทุกวัน ก่อนเวลา 8
โมงเช้า มิฉะนัน้ ร่างกายเราจะเครียด และ ต่อมหมวก
ไตทำ�งานหนัก

การออกกำ�ลังกายที่ดี
ทีส่ ดุ คือ ตอนเช้า ไม่ควรออก
กำ � ลั ง กายหลั ง พระอาทิ ต ย์
ตกดิน การออกกำ�ลังกายหลัง
พระอาทิ ต ย์ ต กดิ น เป็ น การ
บั ง คั บ ให้ ต่ อ มหมวกไตทำ � งานหนั ก เนื่ อ งจากโดย
ธรรมชาติแล้ว หลังพระอาทิตย์ตกดิน เป็นเวลาทีร่ า่ งกาย
ต้องการพักผ่อน
หาสาเหตุของความเครียดทุกชนิดในร่างกาย
และ กำ�จัดออกไปให้เร็วทีส่ ดุ
วิธกี �ำ จัดความเครียด
1. หัวเราะบ่อยๆ
2. ปล่อยวางทุกเรือ่ ง
3. อย่ายึดมัน่ ถือมัน่
4. อยู่ เ ฉพาะในหมู่
“กัลยาณมิตร” มิตรทีส่ ง่ เสริม
เราไปในทิศทางทีถ่ กู ต้อง ช่วยให้เรา “เห็นตามจริง”
5. อยูห่ า่ งๆ “ตัวดูดพลังงาน” คือ บุคคลอันตราย
ทีท่ �ำ ให้ตอ่ มหมวกไตของเราอ่อนแรง มีดงั นี้ บุคคลทีช่ อบ
นินทาว่าร้าย พูดไม่เพราะ บุคคลขีห้ งุดหงิด ท้อถอย มอง
โลกในแง่รา้ ย และ สลดหดหู่ บุคคลทีไ่ ม่มศี ลี ธรรม ไม่มี
คุณธรรม ล้วนทำ�ให้เราเกิดความเครียด และ ดูดพลังงาน
ออกจากตัวเราทัง้ สิน้
6. ปัญหาทุกเรือ่ งแก้ไขได้ อย่าคิดคนเดียว
โรค “ต่อมหมวกไตอ่อนแรง” เป็นโรคทีเ่ กิดจาก
วิถชี วี ติ ซึง่ ท่านสามารถแก้ไข และ ฟืน้ ฟูการทำ�งาน
ของต่อมหมวกไตของท่าน ได้ดว้ ยตัวเอง ท่านจะเห็น
ผลของการเปลีย่ นแปลง ภายในเวลาเพียงประมาณ
2 สั ป ดาห์ หลั ง การปรั บ เปลี่ย นพฤติก รรม และ
อาหาร รวมทัง้ ทีส่ �ำ คัญคือ การกำ�จัดความเครียดที่
รบกวนร่างกาย และ จิตใจของท่าน

พีน่ อ้ งไทยธรรมท่านใด มีเคล็ดลับดีๆ หรือ เรือ่ งราวทีท่ า่ นใช้กาำ จัด
ความเครียดอย่างได้ผลกับตัวท่านเอง และ อยากแบ่งปันประสบการณ์
เพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ น่ื ขอให้เขียนส่งมาที่ บ.ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ หรือ
แฟ็กซ์ มาที่ ( 02-946-1880 # 116 ) ส่งถึง คุณศุภ�รมย์ พรหมบุบผ�
หรือ e-mail มาที่ unique21th@yahoo.com เรือ่ งราวของท่านใดได้รบั
การตีพมิ พ์ในว�รส�รไทยธรรม เร�มีร�งวัลให้คะ่
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คุณสมพรป่วยเป็นโรคหืดหอบ ตัง้ แต่ปี 2537 และ
เริม่ มีอาการรุนแรงเมือ่ ปี 2544 ได้ทานยารักษามาตลอด
แต่อาการไม่ดีข้ึนเป็นๆหายๆ เรื่อยมา จนเมื่อปลายปี
2549 และ2550 มีอาการหนักถึงขนาดเข้าห้องไอซียสู อง
ครัง้ จนเมือ่ วันที่ 5 พ.ค. 2552 ได้มอี าการช็อกและหมด
สติไป จึงได้นาำ ตัวส่งรพ. เข้าห้องฉุกเฉินทันที ต่อมาหมอ
ได้เรียกญาติไปพบ และแจ้งว่าได้มกี ารนำาคนไข้มาช้าเกิน
ไป เพราะคนไข้ได้ข�ดอ็อกซิเจนเข้�ไปเลีย้ งสมองน�น
ถึง 20 น�ทีแล้ว ดังนัน้ คนไข้อาจจะไม่ฟน หรืออาจจะเป็น
เจ้าชายนิทรา ให้นอนดูอาการไปก่อน จากนัน้ ได้ยา้ ยไปดู
อาการทีห่ อ้ งผูป้ ว่ ยธรรมดาพร้อมกับเครือ่ งช่วยหายใจ แต่
คนไข้ได้เกิดอาการชัก-เกร็งอย่างรุนแรงอยูต่ ลอด คล้าย
กับคนหายใจไม่ออก ต้องใช้เชือกผูกแขน-ขา ติดกับเตียง
ไว้ จนคอและหน้าอกเขียวช้าำ ไปหมด รวมทัง้ เกิดเป็นแผล
ตามร่างกาย จนเวลาประมาณ 3 ทุ่ม คนไข้มีอ�ก�ร
เหมือนคนที่ใกล้เสียชีวิต ตาขุ่นเป็นสีเทาดวงตาแข็ง
กระด้าง ซึ่งญาติๆคุยกันแล้วลงความเห็นว่าคุณสมพร
คงไม่ไหวแล้ว จึงได้ตดั สินใจทดลองหยอดโอริซอล เทน
ใส่ปากคนไข้ ผ่านไปประมาณ 2 นาที อาการทีเ่ ป็นก็เริม่

ลดลง และได้มกี ารดูแลอย่างใกล้ชดิ จากภรรยา คุณ
สมพร ผ่านไปวันที่ 6 พ.ค. คนไข้มีอาการดีข้ึน แต่
ก็ได้หยอด โอริซอล เทน เรื่อยมาจนคนไข้เริ่มรู้สึก
ตั ว แต่ จำา อะไรไม่ ไ ด้ แ ม้ แ ต่ ต นเองเลยทดลองให้ ท าน
ฟชเชอร์ โกลด์เพิ่มเพื่อฟนความจำาผ่านไปอีก 2 วัน
คนไข้ดีข้ึนมาก ส�ม�รถห�ยใจได้เอง คว�มจำ�ฟื้น
กลับม� เมือ่ คุณหมอมาตรวจ แล้วพบว่าอาการดีขน้ึ จึง
เกิดความสงสัยว่าคงเป็นปาฏิหาริยท์ ท่ี าำ ให้คนไข้หายเป็น
ปกติ และได้อนุญาตให้กลับบ้านได้ จากนัน้ คุณสมพรก็ได้
รับประทานอาหารเสริม ของ บริษทั ไทยธรรม เรือ่ ย
มา ต้องขอบคุณไทยธรรมทีช่ ว่ ยชีวติ ของคุณสมพรเอาไว้
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กŒÍนเน×Íé ãนÊมÍ§¢นา´เ·่าลÙกเ·นนÔÊ

เลçกล§เËล×Íเ·่าเมç´ÊŒมÀายãน 1 เ´×Íน

¤Ø³ÁÒÃÔÉÒ ¡Ô¨¡íÒáË§ (àËÁÕÂè Ç) ÍÒÂØ 42 »‚
ÍÒªÕ¾ áÁ‹ºÒŒ ¹ ¨. ÊÁØ·Ã»ÃÒ¡ÒÃ
ดิฉนั มีอาการท้องผูก ถ่ายยากมาตัง้ แต่อายุ 13-14 ปี
บางครัง้ นานถึง 14 วันถึงจะถ่าย แต่กไ็ ม่เคยได้สนใจ จน
ได้รู้จักกับคนที่มีอาการแบบเดียวกันแนะนำาให้ไปตรวจ
ลำาไส้ จึงตัดสินใจไปตรวจทีส่ ถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่า
ดิฉนั มีเชือ้ มะเร็งทีล่ �ำ ไส้ใหญ่ หลังจากนัน้ อีก 1 สัปดาห์
ได้ไปตรวจเลือดที่รพ.ใกล้บ้าน ทำาให้ตรวจพบว่าดิฉัน
ป่วยเป็นไทรอยด์เป็นพิษเพิ่มอีก ต่อมาก็ได้เข้ารับการ
ผูกลำาไส้ดว้ ยรกแกะเพือ่ ไม่ให้เชือ้ มะเร็งลามไปทีอ่ น่ื และ
ได้ทานยาเพื่อรักษาโรคไทรอยด์เรื่อยมา แต่อาการก็ไม่
ดีข้ึน คือมีอาการคลื่นไส้ ไม่มีแรง เหนื่อยง่าย น้ำาหนัก
ลดลงเยอะมาก จนเมือ่ เดือนก.พ. 52 ทีผ่ า่ นมาได้ไปพบ
หมออีกครัง้ ทำาให้ตรวจพบก้อนเนือ้ ในสมองขน�ดเท่�
ลูกเทนนิส จนกระทัง่ ได้มารูจ้ กั กับคุณยุพนิ เมือ่ วันที่ 20
ก.พ. 52 ทีผ่ า่ นมา ได้แนะนำาให้ทานอาหารเสริมเกรพซีด
พลัส ฟชเชอร์ โกลด์ และโอริซอล เทน ดิฉนั ได้ตดั สิน
ใจทานเพราะคิดว่าถ้าใครแนะนำาอะไรดี เราก็ควรที่จะ
ทดลอง ผ่านไปเพียง 1 เดือน รูส้ กึ ว่าร่างกายดีขน้ึ มา ไม่
เหนือ่ ยง่าย หน้าตาดูสดใสไม่ซบู ซีดเหมือนเมือ่ ก่อน สร้าง
ความแปลกใจให้กบั ดิฉนั มาก หลังจากนัน้ ดิฉนั ได้ไปเข้าอุ
โมงค์เอ็กซเรย์สมองอีกครัง้ ซึง่ ก่อนหน้านีค้ ณ
ุ หมอได้นดั
ไปตรวจหลายครั้ง แต่ดิฉันขอเลื่อนการตรวจเพราะไม่

ต้องการทีจ่ ะผ่าตัด แต่ในครัง้ นีผ้ ลทีอ่ อกมาน่าประหลาด
ใจมากเพราะขน�ดของก้อนเนื้อในสมองลดลงเหลือ
เท่�เม็ดส้ม ต่อมาได้ไปพบคุณหมออีกครัง้ เพือ่ ตรวจ
เลือด ผลเลือดทีอ่ อกมาดีเกินคาด และเชื้อมะเร็งก็ไม่มี
แล้ว คุณหมอถามดิฉนั ว่าไปทำาอะไรมา และได้เชิญดิฉนั
ไปบอกเล่าประสบการณ์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่คนอื่น
ได้ศึกษาต่อไป ดิฉันดีใจมากค่ะที่ทุกวันนี้ดิฉันมีร่างกาย
แข็งแรงเหมือนเดิม

´ี..ãจมาก·ีäè ม่ตÍŒ §·รมานกÑº
âรคลÔนé ËÑÇãจรÑÇè ÍีกแลŒÇ
BEFORE

AFTER

¤Ø³¾ÃÃ³Õ ¹ÒäªÂ (¹ŒÍ§ÁÐàËÁÕÂè Ç)
ÍÒÂØ 14 »‚ ÍÒªÕ¾¹Ñ¡àÃÕÂ¹
มะเหมีย่ วป่วยเป็นโรคลิน้ หัวใจรัว่ ตรวจพบตอน
อายุ 2 ขวบ คุณหมอได้ให้ยามาทานเพื่อรักษาอาการ
เพือ่ ไม่ให้กาำ เริบ จนกระทัง่ อายุได้ 12-13 ปี ต้องถูกนำา
ส่งรพ.เข้าห้อง ICU อยู่เป็นประจำาโดยมีอาการไม่มีแรง
เหนื่อยง่ายมาก เดินเพียงไม่ก่ีก้าวก็จะมีอาการเหนื่อย
หอบ หัวใจเต้นเร็ว ยิ่งช่วงที่มีประจำาเดือน การเต้นของ
หัวใจจะผิดปกติ คือเร็วมาก จนต้องนำาส่งรพ. จนเมือ่ เดือน
เม.ย. 52 ทีผ่ า่ นมา ต้องถูกนำาตัวส่งรพ.บ่อยมาก เรียกได้
ว่าอาทิตย์เว้นอาทิตย์เลยทีเดียว ด้วยเพราะมะเหมีย่ วมี
อาการกำาเร็บบ่อยมาก จนทางครอบครัวต้องไปขอคุณ
หมอให้ผา่ ตัดเปลีย่ นลิน้ หัวใจให้นอ้ งมะเหมีย่ ว ซึง่ แต่เดิม
น้องมะเหมี่ยวจะสามารถผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจได้ตอน
อายุ 15 ปี แต่เนื่องจากทางครอบครัวเห็นว่ามะเหมี่ยว
มีอาการรุนแรงขึ้นทุกวัน เมื่อได้มีการตรวจหัวใจของ
มะเหมี่ยวแล้ว พบว่าไม่ส�ม�รถเปลี่ยนหัวใจได้อีก
แล้ว เพร�ะผนังหัวใจของมะเหมี่ยวบ�งม�ก ทาง
ครอบครัวรู้สึกสงสารมะเหมี่ยวมาก และไม่ร้วู ่าอนาคต
จะเป็นอย่างไร จึงตัดสินใจให้เลิกเรียนหนังสือและขึน้ มา
อยู่ท่ีกรุงเทพ จนได้มาเจอกับน้าสาวที่เป็นสมาชิกของ

ไทยธรรม ได้แนะนำาให้ทาน อาหารเสริมของบริษทั เป็น
เกรพซีด พลัส ฟชเชอร์ โกลด์ โอริซอล เทน
แอล-ค�ร์นทิ นี พลัส เมือ่ ทานไปได้ 2 ชม.ก็เกิดความ
มหัศจรรย์ขน้ึ กับมะเหมีย่ ว คือรูส้ กึ ได้วา่ ตนเองไม่เหนือ่ ย
สีของเล็บที่เคยเป็นสีม่วงก็กลับมาปกติ ปากที่เคยเขียว
ซีดได้เปลี่ยนสีเป็นปกติ ทุกวันนี้มะเหมี่ยวทานอาหาร
เสริมของไทยธรรมนาน 1 เดือน รูส้ กึ ดีขน้ึ ในทุกๆวัน ไม่
เหนือ่ ยง่าย สามารถเดินไปไหนมาไหนไกลๆได้แล้ว ต้อง
บอกว่ารู้สึกดีใจมาก ที่ไม่ต้องทุกข์ทรมานกับอาการที่
เคยเป็นอีกแล้ว ต้องขอขอบคุณบ.ไทยธรรมมากทีท่ าำ ให้
มะเหมีย่ วมีวนั นี้

áªÃ»ÃÐÊº¡ÒÃ³
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¤Ø³á¾ÃÇ (¹ÒÁÊÁÁØµ)Ô
ÍÒÂØ 34 »‚ ¨.á¾Ã‹
ดิฉนั ติดเชือ้ HIV มาจากสามี โดยทีไ่ ม่รตู้ วั
มาก่อน ก่อนหน้าทีด่ ฉิ นั จะตรวจพบนัน้ ดิฉนั ไม่สบาย เลย
ได้ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลในจ.กรุงเทพฯ ครั้งแรก
คุณหมอแจ้งว่าดิฉนั เป็นโรคปอดอักเสบ เลยได้ให้ยามา
ทาน แต่อาการก็ไม่ดขี น้ึ แถมยังเริม่ มีตมุ่ ขึน้ เป็นผืน่ แพ้
คันตามลำาตัว ชาทีบ่ ริเวณมือ – เท้า ไม่มเี รีย่ วแรง ปวด
หัวอยูต่ ลอดเวลา เพียงแค่พดู คุยนิดหน่อยก็จะเกิดอาการ
ปวดหัวอย่างมาก จนทำาให้เราไม่อยากทีจ่ ะทำาอะไรทัง้ สิน้
นัง่ ซึมเพียงอย่างเดียว จนกระทัง่ พีส่ าวได้พาไปรักษาทีโ่ รง
พยาบาลในจ.แพร่ ผลการตรวจเลือดพบว่าดิฉนั ติดเชือ้
HIV ขัน้ ระดับ 3 ช่วงนัน้ ดิฉนั รูส้ กึ ท้อแท้ และเสียใจ
อย่�งม�ก จนเคยคิดทีจ่ ะฆ่�ตัวต�ย แต่กค็ ดิ ได้วา่ ชีวติ
ของคนเราต้องสูต้ อ่ ไป แต่จากการทีไ่ ด้หาหมอ และหมอ
ได้ให้ยามารับประทานอาการต่างๆมีแต่ ทรงกับทรุดอยู่
ตลอดเวลา น้าำ หนักตัวก็ลดลงมาก จนเมือ่ วันที่ 3 เม.ย. 52
ได้รจู้ กั กับอาหารเสริมของไทยธรรม เป็นเกรพซีด พลัส
ส�รสกัดจ�กเมล็ดองุน่ ดิฉนั ท�นอ�ห�รเสริมนีค้ กู่ บั
ก�รท�นย�ทีค่ ณ
ุ หมอให้ม� ผลปร�กฎว่�อ�ก�รต่�งๆ
ทีเ่ คยเป็นทัง้ หมดห�ยไป เริม่ มีเรีย่ วแรงขึน้ น้าำ หนักตัวก็ ซีดีโฟร์ 35 แต่หลังจากที่ทานแล้วผลเลือดเปลี่ยนเป็น
เพิม่ มากขึน้ ไม่เพียงเท่านัน้ ผลก�รตรวจเลือดก็ยงั ดีขน้ึ ซีดีโฟร์ 409 ซึ่งถือว่าดีมากๆ ต้องขอขอบคุณบริษัท
อีกด้วย จากตอนแรกทีย่ งั ไม่ทานอาหารเสริม ผลเลือดมี ไทยธรรม ทีไ่ ด้ให้ชวี ติ ใหม่กบั ดิฉนั

ÊารÊกÑ´จากเมลç´Í§ุน่
ª่ÇยãËŒ©นÑ ËายจากÀÙมแÔ ¾Œ
¤Ø³àÊÒÇÅÑ¡É³ â¾¸Ô·ì Í§ ÍÒÂØ 41 »‚
¨. ªÅºØÃÕ ÍÒªÕ¾ ¸ØÃ¡Ô¨Ê‹Ç¹µÑÇ

ดิฉนั ป่วยเป็นภูมแิ พ้มาเกือบ 5 ปีแล้ว คือจะเป็น
คนที่ติดหวัดได้ง่�ยม�ก ใกล้คนเป็นหวัดนิดเดียวก็
ติดหวัดเค้�ม�แล้ว และอาการที่ตามมาจากการเป็น
หวัดก็คือ อาการของหูอกั เสบ ไซนัสอักเสย คือจะปวด
บริเวณใบหน้า จมูก คิ้ว และมีนำ้ามูกเป็นสีเหลืองไหล
ออกมาตลอด เคยหูอกั เสบจนกระทัง่ เป็นไข้ แล้วจะ
ปวดหูด้�นซ้�ยม�ก จนมีนำ�้ เหลืองไหลออกม�จ�ก
หู บ�งครัง้ มีเลือดผสมออกม�ด้วย เคยเป็นหนักจน
กระทัง่ หูไม่ได้ยนิ เสียง คุณหมอได้วนิ จิ ฉัยอาการว่าเกิด
จากร่างกายของเราอ่อนแอ ทำาให้สามารถติดเชือ้ หวัดได้
ง่ายกว่าคนอืน่ มาก และเมือ่ เป็นหวัดก็จะลามไปสูอ่ วัยวะ
อืน่ ๆ ทำาให้หเู กิดอาการอักเสบ เพราะมีนาำ้ ในช่องหูมาก
ทำาให้หชู น้ั กลางเกิดน้าำ ท่วมหูไม่ได้ยนิ เสียง จนต้องมีการ
ใช้เครือ่ งดูดเอาน้าำ ในหูออกมา คูก่ บั การทานยาปฏิชวี นะ
เพือ่ ลดอาการอักเสบของหู ซึง่ ดิฉนั มีอาการแพ้ยา คือมี
อาการเป็นไข้ ปากเจ่อ จมูกบวม หน้าตาบวม หนาวสัน่
จามตลอดเวลา ไม่มีแรง บางครั้งแพ้ยาขนาดทีต่ ้องเข้า
รพ.เลย ซึ่งคุณหมอได้บอกว่าวิธีท่ีดีท่ีสุดคือการทำาให้
ร่างกายของเราแข็งแรง ดีกว่าการมานัง่ รักษา ภายหลัง
จนได้มารู้จักกับบริษัทไทยธรรมจากการดูรายการทาง
ช่องเคเบิล้ เริม่ สนใจในอาหารเสริมต่างๆ ตัวแรกทีท่ าน

เป็นเกรพซีด พลัส ท�นคูก่ บั ฟชเชอร์ โกลด์ ทานไปได้
ระยะหนึง่ ก็เริม่ รูส้ กึ ว่าร่างกายแข็งแรง สังเกตได้จากทีไ่ ม่
ติดหวัดง่ายเหมือนเมือ่ ก่อน คนทั้งบ้านเป็นหวัดกันหมด
แต่เราไม่เป็น สามารถตากแดดตากลมได้ คือต้องเรียก
ว่าเป็นการดูแลให้มสี ขุ ภาพทีแ่ ข็งแรงไว้ดกี ว่า และอาหาร
เสริมของไทยธรรมนัน้ สามารถช่วยคุณได้

áªÃ»ÃÐÊº¡ÒÃ³
เป็น¢ŒÍเ¢่าเÊ×Íè มมานานËลายป‚
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ÍÒÂØ 43 »‚ ÍÒªÕ¾ ª‹Ò§àÊÃÔÁÊÇÂ
ดิฉนั ป่วยเป็นโรคข้อเข่�เสือ่ มม�ประม�ณ 12 ป
แล้ว โดยมีอาการเริ่มต้นจากการที่มีเสียงดังมาจากหัว
เข่า ไม่วา่ จะเป็นเวลาเดิน หรือนัง่ คือทุกครัง้ ทีม่ กี ารขยับ
หัวเข่าก็จะมีเสียงเกิดขึน้ ในทุกครัง้ รวมทัง้ มีอ�ก�รปวด
ต�มข้อเข่�อย่�งม�ก ได้เคยไปหาหมอจนรูว้ า่ ตนเองเป็น
โรคเข่าเสื่อม ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานหนักมาตั้งแต่
ต้น คุณหมอจึงให้ยามาทาน และห้ามนั่งยองๆ ห้ามนั่ง
พับเพียบ ห้ามยกของหนัก ห้ามยืนนานๆ แต่ดว้ ยอาชีพ
ที่เป็นช่างเสริมสวยจึงทำาให้ต้องยืนนาน ทำาให้มีอาการ
ปวดเข่าอยูเ่ สมอ จนกระทัง่ เมือ่ ปีทแ่ี ล้วได้ไปหาคุณหมอ
ทีร่ พ.เลิดสิน โดยได้เอ็กซเรย์พบว่าเป็นโรคเข่าเสือ่ มจริงๆ
วิธกี �รรักษ�มีก�รผ่�ตัด และก�รรับประท�นย� โดย
เบือ้ งต้นใช้วธิ กี ารรับประทานยาวันละ 6 เม็ด ถ้าอาการดี
ขึน้ ก็สามารถลดลงได้ แต่ทผ่ี า่ นมาอาการไม่ดขี น้ึ เลย ยัง
คงมีอาการปวดบริเวณเข่ามากอยู่เสมอ ทานยาทุกวัน
มาเป็นเวลาหลายเดือน โดยที่คุณหมอได้แจ้งแล้วว่�
ถ้�อ�ก�รไม่ดีข้นึ แบบนี้คงต้องผ่�ตัด จนกระทั่งดิฉัน
ได้มารูจ้ กั กับบริษทั ไทยธรรม ซึง่ ในตอนแรกดิฉนั ได้ทาน
เกรพซีด พลัส คูก่ บั บีดริงคส์ คอลล�เจนก่อน และต่อ
มาได้มารูจ้ กั กับผลิตภัณฑ์ล�ดีน ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตใิ นก�ร
ลดอ�ก�รอักเสบ และคว�มเจ็บปวดของไขข้อต่�งๆ

ได้ เลยทดลองทาน ผ่�นไปแค่เพียง 1 เดือนอ�ก�รเจ็บ
ข้อเข่�ก็ลดลง แถมยังส�ม�รถหยุดย�ได้อกี ด้วย ต้อง
ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมมากทีท่ าำ ให้ดฉิ นั หาย
จากความทรมานนีค้ ะ่

½‡า·ีเè ป็นมานานนÑºป‚
ค่Íยæ จา§ล§ เ¾ีย§ 2 ÊÑป´าË
BEFORE

AFTER
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ก่อนหน้านีต้ นเองทำางานเป็นสาวโรงงานอยูท่ จ่ี .ระยอง
เริม่ ทีจ่ ะใช้ครีมทาหน้าตัง้ แต่อายุ 20 ปี โดยใช้สนิ ค้าตาม
ท้องตลาดทัว่ ไป ทีม่ กี ารโฆษณาสรรพคุณว่าทาแล้วหน้า
ขาว ยีห่ อ้ อะไรใช้หมด ตอนแรกหน้าก็ขาวดี แต่พอผ่านไป
สักระยะเมื่อโดนแดดก็ทำ�ให้หน้�เกิดเป็นฝ�ดำ�ขึ้นม�
เรียกว่�เป็นแผ่นสีด�ำ เลยก็ว�่ ได้ ซึง่ ตอนนัน้ เมือ่ เริม่ เป็น
ก็หยุดใช้หมดเลย แต่หน้าก็ยง่ิ ดำาเพิม่ มากขึน้ แม้วา่ ตนเอง
จะไม่ได้โดนแดดเลยก็ตาม ได้พยายามหาวิธีต่างๆมา
รักษา ใครบอกว่าอะไรดีเราก็ใช้หมด แพงแค่ไหนก็ซอ้ื ทัง้
ทาทัง้ กินอยูเ่ ป็นปี แต่รอยฝ้าก็ไม่ได้มอี าการดีขน้ึ แต่อย่าง
ใด เนือ่ งจากว่าฝ้ากินลึกเข้าไปในชัน้ ผิวเรียบร้อยแล้ว ตอน
นั้นรู้สึกเสียใจมาก คิดว่�ช�ติน้ีคงต้องมีใบหน้�ที่ดำ�
อย่�งนีต้ ดิ ตัวไปจนต�ย ถึงขนาดเคยมีคนเข้าใจผิดคิด
ว่าเราเป็นปานที่หน้าเลยที่เดียว จนได้มารู้จักกับบริษัท
ไทยธรรม จากการแนะนำาของเพือ่ นว่ามีอาหารเสริมทีม่ ี
ส�รสกัดจ�กเมล็ดองุน่ เกรพซีด พลัส ก็เลยทดลอง
ทานดู คูก่ บั เฟมินิ และเฟยหลง เพียงแค่ 2 อ�ทิตย์
เท่�นัน้ ก็เห็นผล ฝ�ทีเ่ ป็นแผ่นดำ�ก็คอ่ ยๆจ�งห�ยไป
ประจำ�เดือนม�เป็นปกติ คนทีร่ จู้ กั เราต่างเข้ามาทักกัน

ใหญ่วา่ ไปทำาอะไรมา เพราะจากทีเ่ คยเห็นเราใช้ผลิตภัณฑ์
ต่างๆมาเยอะแต่ไม่เห็นจะดีขน้ึ ทำาไมปัจจุบนั นีถ้ งึ ได้เปลีย่ น
ไปเยอะขนาดนี้ ต้องขอบคุณไทยธรรมทีท่ าำ ให้ความมัน่ ใจ
กลับคืนมาอีกครัง้ ค่ะ

áªÃ»ÃÐÊº¡ÒÃ³
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เมื่อเดือนมีนาคม 52 ที่ผ่านมา ท็อปประสบ
อุบตั เิ หตุรถมอเตอร์ไซด์ลม้ คว่าำ จากอุบตั เิ หตุในครัง้ นัน้
ทำาให้ใบหน้าของท็อปเป็นแผลลึก และเป็นบริเวณกว้าง
ซึ่งตามปกติแล้วจะเกิดรอยแผลเป็นบนใบหน้าอย่าง
แน่นอน ช่วงนัน้ ท็อปไม่กล้าทีจ่ ะออกไปพบปะกับใครแต่
เมือ่ ได้ใช้ ผลิตภัณฑ์ฟ�ร์ม�่ แคร์ ซิลค์ รีแพร์ (Pharma
Care Silk Repair) ของบริษทั ไทยธรรม ทาบริเวณทีเ่ ป็น
แผล คูก่ บั การทำาความสะอาดแผลด้วยน้าำ เกลือสำาหรับ
ล้างแผลโดยทีไ่ ม่ได้ไปรักษากับคุณหมอ ไม่ได้ทานยาแก้
อักเสบ ทาเช้า-เย็น คูก่ บั การรับประทานส�รสกัดจ�ก
เมล็ดองุน่ เกรพซีด พลัส อาการแผลทีบ่ วมแดงก็ยบุ ลง
อาการของแผลทีล่ กึ และใหญ่ขนาดนี้ แต่สามารถแห้ง
ได้ภายใน 1 สัปดาห์เท่านัน้ และดีขน้ึ เรือ่ ยๆ ยิง่ ไปกว่านัน้
เมือ่ แผลหายสนิทแล้วก็ไม่ทง้ิ ร่องรอยของแผลเป็นไว้บน
ใบหน้าอีกด้วย น่ามหัศจรรย์จริงๆ และต้องขอขอบคุณ
บริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซ์มากที่คืนความมั่นใจกลับ
มาให้กบั ท็อปอีกครัง้

äม่เ¾ีย§ËนŒาãÊ¢Öนé ¼ÔÇ¾รร³
ยÑ§เต่§ตÖ§เกÔนÍายุจรÔ§Íีก´ŒÇย
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เมือ่ ตอนอายุ 40 ปี ป้าเป็นโรคช็อคโกแลตซีส และ
เป็นพังผืดพันมดลูก รวมถึงรังไข่ดว้ ย ได้ไปขอร้องให้
คุณหมอผ่าตัดมดลูก และรังไข่ให้ ตอนแรกคุณหมอไม่
ยอมผ่าตัดให้ ต้องอ้อนวอน จนในทีส่ ดุ ก็ยอมผ่าตัดให้ และ
หลังจากนัน้ ก็มอี าการข้างเคียงเกิดขึน้ คืออ�ก�รปวดหัว
ม�ก ซึ่งเกิดจ�กน้ำ�ในหูไม่เท่�กัน และอ�ก�รมึนงง
หรือที่เรียกว่�อ�ก�รบ้�นหมุน ซึ่งคุณหมอได้อธิบาย
ถึงสาเหตุของอาการดังกล่าวว่าเกิดจากการที่ร่างกาย
ไม่มรี งั ไข่ ทีม่ าผลิตฮอร์โมน เรียกว่�ก�รชร�ภ�พก่อน
กำ�หนด ทำาให้มอี าการข้างเคียงดังกล่าว รวมทัง้ สภ�พ
ของผิวหนังที่เหี่ยวย่นผิดปกติ โดยเฉพ�ะผิวหนัง
บริเวรใต้คอทีเ่ หีย่ วย่นเกินคว�มเป็นจริงไปม�ก โดยที่
คุณหมอได้ให้ยาเพิ่มฮอร์โมนมาทาน แต่ป้าไม่กล้าทาน
มาก เพราะกลัวว่าตนเองจะเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มอีก
เลยได้หาอาหารเสริมต่างๆมาทาน แต่ก็ไม่ได้พบความ
เปลีย่ นแปลง จนได้มาเจอกับอาหารเสริมของบ.ไทยธรรม
เป็นเกรพซีด พลัส ท�นคูก่ บั บีดริงคส์ คอลล�เจน ผ่าน
ไปไม่ถงึ เดือนอาการต่างๆทีเ่ คยเป็นมาหลายปีกห็ ายไป ไม่
เพียงเท่านัน้ ผิวหนังบริเวณใต้คอก็กลับตึงขึน้ อย่�งไม่
น่�เชือ่ ปัจจุบนั นีป้ า้ ก็ยงั คงใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมอยู่
เรียกว่�หน้�ใส และตึงขึน้ เกินอ�ยุเลยค่ะ

áªÃ»ÃÐÊº¡ÒÃ³
ÊายตาÊÑนé แลÐยาÇ แต่ตÍนนีé äม่ตÍŒ §ãÊ่แÇ่น
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ตนเองได้มารูจ้ กั กับบริษทั ไทยธรรมจากการแนะนำา

ของคุณไก่ สุภาพร เจ้าของศูนย์ใหญ่ไทยธรรมสำาโรง
เหนือ จ.สมุทรปราการ ซึง่ ได้พดู คุยกันในเรือ่ งของสุขภาพ
เพราะตนเองมีปัญหาด้านสายตา คือมีอาการสายตา
สัน้ และยาว ต้องใส่แว่นสายตามาเป็นเวลาหลายปีแล้ว
นอกจากนัน้ ยังมีอาการเกีย่ วกับดวงตา คือจะไม่สามารถ
สูก้ บั แสงแดดได้เลย แม้เวลาทีเ่ จอแสงไปในห้องดวงตาจะ
แห้งมาก ทัง้ นีด้ ว้ ยอาชีพช่างตัดผมทีจ่ ะต้องใช้สายตาใน
การเล็งผม ทำาให้จาำ เป็นต้องใช้สายตาเยอะ ซึง่ ปกติแล้ว
ตนเองจะซื้ออาหารเสริมตามท้องตลาดทานเพื่อบำารุง
สายตาอยู่เป็นประจำาอยู่แล้ว แต่เมื่อได้รับการแนะนำา
จากคุณไก่ สุภาพร จึงตัดสินใจรับประทาน เกรพซีด
พลัส ส�รสกัดจ�กเมล็ดองุน่ เพราะทราบว่าสามารถ
บำารุงสายตาได้ และด้วยราคาทีไ่ ม่แพง ผ่านไป 3 เดือน
ก็เริม่ รูส้ กึ ได้วา่ อาการทีเ่ คยเป็นเกีย่ วกับสายตาก็ไม่กลับ
มาเป็นอีกเลย และส่งผลดีมากจนกระทัง่ ปจจุบนั นีไ้ ม่
ต้องใส่แว่นส�ยต�อีกแล้ว ไม่เพียงเท่านั้นด้วยอาชีพ
ที่มือและเล็บต้องโดนน้ำาอยู่เป็นประจำาทำาให้เล็บเปราะ
เป็นเชือ้ ราตามมุมเล็บได้ทดลองทาน บีดริงคส์
คอลล�เจน ผ่ า นไปไม่ น านสภาพเล็ บ กลั บ มา
แข็งแรง เชือ้ ราตามมุมเล็บก็หายไป ต้องบอกเลยจริงๆ

ว่าผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมมีคุณภาพที่ดีจริงๆ และที่
สำาคัญราคาคนไทยอีกด้วย

ปรÐกาÈรÑºÊมÑครÈÙนยãËÞ่

“ä·ยธรรม” ·ÑÇè 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

รายชือ่ จังหวัดทีย่ งั ไม่มศี นู ย์ใหญ่

´Ç‹ ¹!

µŒÍ§¡ÒÃ
1. กรุงเทพฯ (เขตละ 1 ศูนย์) 2. กระบี่ 3. กาฬสินธุ์ 4. ฉะเชิงเทรา 5. ชัยภูมิ
¨Ñ§ËÇ´Ñ
6. ชุมพร 7. ตราด 8. ตาก 9. ตรัง 10. นครนายก 11. นครราชสีมา(ปากช่อง)
ÅÐ 1 È¹Ù Â
12. นครศรีธรรมราช(อ.เมือง) 13. นราธิวาส 14. น่าน 15. นครปฐม(อ.สามพราน)
16. นครสวรรค์ 17. บุรรี มั ย์ 18. ปราจีนบุรี 19. ปัตตานี 20. พะเยา 21. พังงา 22.พัทลุง
23. มหาสารคาม 24. แม่ฮอ่ งสอน 25. ยโสธร 26. ยะลา 27. ระนอง 28. เลย 29. สกลนคร
30. สตูล 31. สมุทรสงคราม 32. สมุทรสาคร 33. สระแก้ว 34. สระบุรี 35. สิงห์บรุ ี 36. สุโขทัย(อ.เมือง)
37. สุพรรณบุรี 38. สุราษฎร์ธานี(เกาะพะงัน) 39. สงขลา(อ.เมือง) 40. หนองคาย 41. หนองบัวลำาภู
42.อ่างทอง 43. อำานาจเจริญ 44. อุดรธานี 45. อุทยั ธานี 46. อุบลราชธานี

´Ç‹ ¹! 1. เชียงใหม่ 2. นนทบุรี 3. ประจวบคีรขี นั ธ์(อ.เมือง,หัวหิน)
¨Ñ§ËÇ´Ñ
4. ขอนแก่น(อ.เมือง,ชุมแพ)
ÅÐ 2 È¹Ù Â
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กล่องข่าวสมาชิก
Member’s Information

