
APCO 4.0 

นวัตกรรม สราง “ภูมิสมดุล เพ่ือสุขภาพ” 



1. ใชสาร GM-1 จากมังคดุซ่ึงมีผลดีตอสุขภาพหลายประการเปนสารหลัก 

2. หลกีเลี่ยงการสะสมจนเกิดผลขางเคียงจากการใชตอเน่ืองระยะยาว 

    โดยลดปริมาณการใชใหนอยลง แตเพ่ิมฤทธ์ิใหมากข้ึนหลายเทาดวยการ 

    เสริมฤทธิ์กับสารธรรมชาติจากพืชอ่ืน 

3. เสริมฤทธิ์หลายๆ ครั้งดวยสารธรรมชาตจิากพืชอื่น จนได “สูตรสารผสม” 

    ที่มฤีทธ์ิเพ่ิมมากข้ึนอีกเปนทวีคูณ 

4. ใช “สูตรสารผสม” สั่งเม็ดเลือดขาวซ่ึงมีจํานวนมากเปนหม่ืนลานเม็ด 

    ทํางานแทนโดยการหลั่งสารภมูิคุมกันจนเกิดภาวะ “ภูมิสมดุล” 
 

ประสิทธิภาพของภูมิสมดุลจึงมอีานุภาพสูง 

นวัตกรรม APCO 4.0 



ใชสารนอย แลวเสริมฤทธิ์ พิชิตโรค 

นวัตกรรม “ภูมิสมดุล” 

ของ APCO 4.0 



ประสิทธิภาพของ “ภูมิสมดุล” จึงมีอานุภาพสูง 

เริ่มเห็นผลใน 15 วัน 

ยืนยันดวยผลทดสอบเชิงคลีนิคภูมิคุมกัน 

โดยนักวิทยาศาสตรการแพทยช้ันแนวหนา 



ผลิตภัณฑภูมิสมดุล 

A. ชุดเพ่ิมภูมิคุมกันใหมากข้ึน เพ่ือจัดการโรคติดเช้ือ รา แบคทีเรีย 

    ไวรัส เน้ืองอก และมะเร็ง 



Th1 เพ่ิมข้ึน 2 เทา Th9 2 เทา และ Th17 5 เทา กระตุนใหเซลลเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาต 

กําจัด ทั้งเช้ือรา แบคทีเรีย ไวรัส เน้ืองอก และมะเร็ง ไดหมด 

ผลการทดสอบประสทิธิภาพ 4 แคปซูล/วัน เปนเวลา 15 วัน 
%
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ยาในปจจุบันจัดการไดเฉพาะเช้ือใดเช้ือหน่ึงเทาน้ัน 

เชนยาปฏิชีวนะจะไมสามารถจดัการกับปญหาไวรัสได 

ยาที่จัดการกับเชื้อราไมสามารถจัดการกับแบคทีเรียไดเปนตน 
 

แตผลิตภัณฑ “ภูมิสมดุล” สามารถขจัดอาการท่ีเกิดจากเชื้อ 

และสิ่งแปลกปลอมไดทั้งหมด 
แมแตผูปวย AIDS ที่เปนมะเร็ง อาการดีขึ้นทั้ง AIDS และมะเร็ง 



ผลิตภัณฑภูมิสมดุล 

แกไขปญหาเนื้องอก และซีสต 



บคุคลเหลานี้เคยมีปญหา chocolate cyst 



ผลิตภัณฑภูมิสมดุล 

แกไขปญหามะเร็ง 



ใน 8 ปท่ีผานมา งานวจิัย “ภูมิสมดุล” ของ APCO 

ไดดูแลผูปวยมะเร็งทุกระยะไดผลดีมากนับพันราย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งมะเร็งระยะสุดทายที่แพทยยุติการรักษาแลว 
 

สวนหน่ึงของผูเขามายืนยันผลการใช 



มะเร็งตับ 
Liver cancer 

มะเร็งผิวหนัง 
Skin cancer 

มะเร็งลําไสใหญ 
Colon cancer 

มะเร็งตับ 
Liver cancer 

มะเร็งตอมนํ้าเหลอง 
Lymphoma 

มะเร็งลําไสใหญ 
Colon cancer 

มะเร็งมดลูก 
Uterine cancer 

มะเร็งปอด 
Lung cancer 

มะเร็งตอมลูกหมาก 
Prostate cancer 

มะเร็งลําไสใหญ 
Colon cancer 

มะเร็งปากมดลูก 
Cervical cancer 

มะเร็งเตานม 
Breast cancer 

มะเร็งปอด 
Lung cancer 

มะเร็งเตานม 
Breast cancer 

มะเร็งปอด 
Lung cancer 



มะเร็งเม็ดเลอืดขาว 
Lukemia 

มะเร็งปอด 
Lung cancer 

มะเร็งเตานม 
Breast cancer 

มะเร็งหลังโพรงจมูก 
Nasopharynx cancer 

มะเร็งตอมไทรอยด 
Thyroid cancer 

มะเร็งเตานม 
Breast cancer 

Breast cancer มะเร็งปากมดลูก 
ลามไปตอมนํ้าเหลืองและปอด 

Cervical cancer 
Meta stasis to lung 
and Lymph node 

See detail in www.bim100.com 

มะเร็งตอลกูหมาก 
Postage cancer 

มะเร็งลําไสใหญ 
Colon cancer 



หลังจาก Vice President Joe Biden เสียลูกชายจากมะเร็งสมอง 

ชาวอเมรกินัเร่ิมตระหนักวาวิธีการเคมีและรังสีบําบดั 

มิใชวิธีการที่ดีที่สุดสําหรบัการรักษามะเร็ง 

จึงต้ังเปาหมายหาวธิีอื่นที่ดีกวา 

วิธีที่เลือกคือ ภูมิคุมกันบําบัด (Immunotherapy) 



เมื่อประธานาธิบดี Obama ประกาศโครงการ 
Cancer MoonShot 2020 

ดวยจุดประสงครักษามะเร็งใหไดในป 2020 
ในวันที่ 12 มกราคม 2016 



LAUNCHING THE MOONSHOT FOR CANCER 2020 
Announcing the Lift Off of Cancer MoonShot 2020 January 12, 2016 



APCO จึงไดประกาศ 
Thailand Cancer MoonShot 2017 

ในเดือนเมษายน 2016 





กลุมแรกของผูประสบความสําเร็จในโครงการ 

APCO’s Thailand Cancer MoonShot 2017 



ไดรับการอนุญาตใหแพรภาพจากเจาของภาพแลว 



   ผูปวยมะเร็งเตานมนานกวา 10 ป จนมะเร็งลุกลามถึงระยะสุดทาย 

เตานมเพ่ิมขนาดข้ึนจนระเบิด นํ้าเหลอืงและเลือดไหลออกจากเตานม 

มอีาการไอตอเนื่อง รับประทานอาหารไมได ออนเพลียจนไมสามารถเดินได 

   Over 10 years breast cancer patient, the cancer metastasized 

to the whole breast and got bigger until it broke open causing 

blood and pus to seep out of her breast. 

She coughed continuously, could not eat and became too weak 

to walk. 



• หลังการใชผลิตภณัฑ APCO เพียง 5 วัน สามารถเดินขึ้นบันได 

   รวดเดียว 17 ข้ัน 

• 5 เดือนก็สามารถกลับมาใชชีวิตไดเปนปกต ิ

• ผานไป 2 ป คาบงช้ีมะเร็ง CA15-3 อยูในเกณฑของคนปกติ 

• After five days on the APCO regimen, she gained sufficient strength 
   to walk 17 steps upstairs without having to rest. 
• After 5 months, she was able to resume a normal life. 
• Two years after, the tumor marker test showed a CA15-3 in 
   the normal range. 



   ผูปวยอายุ 89 ป เปนมะเร็งตอมนํ้าเหลืองที่คอดานซาย 

ตอมาลามไปท่ี ชองอก, ชองทอง, และขาหนีบ 

ปฎิเสธการฉายแสงและเคมีบําบัด และเลอืกใชผลิตภัณฑ APCO 

ตอมน้ําเหลืองที่คอเริ่มยุบใน 3 สัปดาห 

ตอมน้ําเหลืองที่ ชองอก, ชองทอง, และขาหนีบ ยุบลงใน 10 เดือน : 



     ผูปวยอายุ 61 ป เปนมะเร็งเตานมระยะที่ 2  

หลังใช 3 สัปดาห อาการเจ็บแปลบๆในหนาอกนอยลง กอนเน้ือน่ิมลง 

หลังใช 9 สัปดาห แพทยเจาของไขแสดงความยินด ีเมื่อพบวา 

มะเรง็ 2 กอนเล็กหายไป กอนใหญลดขนาดลงจาก 2 ซม. เหลือ 1.19 ซม. 

คาบงช้ีมะเร็ง CA 15-3 อยูที่ 14.5 U/ml (คาของคนปกติอยูที่ 0 - 31) 

สุขภาพแข็งแรงมาก ไมมีอาการผิดปกติเลย 

    61-year-old patient with 2nd stage breast cancer.  
3 weeks after the regimen: decreased breast pain, the lump of cancer softened 

After 9 weeks, the physician congratulated on the good results, the 2 small 

lumps of cancer had disappeared and the biggest lump had decreased from 

2 cm to 1.19 cm. CA 15-3 value was 14.5 U/ml (normal range 0-31). 

She is enjoying the excellent health. 







ผูมีปญหามะเร็งเตานมที่รวมโครงการ 

APCO Thailand Cancer MoonShot 

6 คน ทุกคนอาการดีข้ึน 







วันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ 2560 

APCO จัดต้ังศูนยสําหรับผูเปนมะเร็งเตานม 
 

1. ในกลุมที่ยังไมตัดเตานม “รกัษาเตานมไวดวยภูมิสมดุล” 

2. ในกลุมผูที่ตัดเตานมแลว “ปองกันไมใหกลับมาเปนอีกดวยภูมิสมดลุ” 
 

เริ่มในไทยและขยายไป AEC 



ขอมลูเพ่ิมเติม 

1. งานวิจัยน้ีสามารถชวยผูปวยมะเร็งไดโดยไมตองใชรวมกับ 

 ผลิตภัณฑอื่นแมกระทั่งเคมีและรังสีบําบัด 

2. ผูใชงานวิจัยน้ีตองไมใชผลิตภัณฑเสรมิอาหารอ่ืน ยาหมอ สมุนไพร 

3. ผูที่รักษาดวยเคมีและรังสีบําบัดอยูแลวงานวิจัยน้ีจะลดผล 

 ขางเคียงไดอยางดีมาก และทําหนาที่จัดการกับเซลลมะเร็ง 

 ในระหวางการรอทําเคมีและรังสีบําบัดครั้งตอไป 



4. ผูใชงานวิจัยน้ีจะตองดูแลเรื่องอาหารตามแนวทางท่ี APCO 

 แนะนําอยางเครงครัด 

5. APCO และพนักงาน APCO จะไมเปนผูแนะนําใหผูปวยไปใช 

 เคมแีละรงัสีบําบัดเพราะจะตองมีสวนรับผดิชอบจากผลขางเคียง 

 จากเคมีและรังสีบําบัดดวย นอกจากน้ียาที่ใชในเคมีบําบัดจะทําลาย 

 เมด็เลือดขาวเพชฌฆาตท่ีงานวิจัย APCOกระตุนข้ึนเพื่อขจัดเซลล 

 มะเร็งดวย 

6. การใช 4 แคปซูล/วัน จะสามารถปองกันอาการได 



ผลิตภัณฑภูมิสมดุล 

แกไขปญหาการติดเช้ือ HIV และ AIDS 



ประสิทธิภาพของ APCOcap 

1. เพ่ิม CD4 ไดอยางรวดเร็ว 
2. ทําใหติดเชื้อ HIV ไดยากขึ้น 
3. ยับยั้งและแกไขการตดิเชื้อฉวยโอกาส 
4. ลดผลขางเคียงจากการใชยาตานไวรัสได 
5. ทําใหผูที่ติดเชื้อ HIV มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเหมือนคนปกติ 



WHO และผูเช่ียวชาญดาน HIV สรุปวา 

การเพิ่มขึ้นของจํานวน CD4 

มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของผูตดิเช้ือ 

มากกวาการลดลงของจํานวนไวรัส 
(www.hivplusmag.com/treatment/2015/11/24/breaking-scientists-say-raising-cd4-count-more-important-undetectable-viral) 



• รายที่ 1 : 6 แคปซูล/วัน เปนเวลา 4 เดอืน CD4 จาก 13 cells/cu.mm 
  เพ่ิมเปน 350 cells/cu.mm เพ่ิมข้ึน 2,592.30% 

APCOcap ทําให CD4 เพ่ิมข้ึนไดรวดเร็วมากกวา 

ผลิตภัณฑอ่ืนๆ หลายเทา 

• รายที่ 2 : 9 แคปซูล/วัน เปนเวลา 3 เดอืน 
  CD4 จาก 9 cells/cu.mm เพิ่มเปน 206 cells/cu.mm 
  เพ่ิมข้ึน 2,188.89% 

• รายที่ 3 : 9 แคปซูล/วัน เปนเวลา 4 เดอืน  
     CD4 จาก 6 cells/cu.mm เพ่ิมเปน 303 cells/cu.mm 
     เพ่ิมข้ึน 4,950% 
     กอนใชผูปวยรายน้ีแพทยแจงวาอาจเสียชีวิตไดทุกเมื่อ 
     หลังจากใช 10 วัน ครอบครัวพากลับไปรักษาตวัตอที่บาน 
     ปจจุบันอาการปกติ สุขภาพแข็งแรง 



จากขอมูลขางตน ทําใหมีผูบริโภคท่ีใช APCOcap ที่ตดิตอกับ APCO 

จํานวน 53 ราย แจงใหทราบวาทุกคนมี CD4 เพ่ิมขึ้นชัดเจน 

โดยเพ่ิมขึ้นเกินกวา 100% 23 ราย จาก 53 ราย 

 

นอกจากน้ีอีก 20 รายท่ีมี CD4 เพ่ิมข้ึนกวา 100% ดังน้ี 

ดวยขอมูลน้ีผูติดเช้ือ HIV จะมีคุณภาพชีวติดีขึ้นเหมือนคนปกติทั่วไป 





ดวยขอมลูน้ีผูติดเชื้อ HIV 

จะมีคุณภาพชีวติดีข้ึนเหมือนคนปกติทั่วไป 



APCO จัดตั้ง 
สถาบันการแพทย “ภูมิภิวัฒน” 

ทีใ่หการรักษา ดูแล และปองกันการติดเชื้อไวรัสและโรคติดเช้ือรุนแรง 

ดวยหลักการกระตุนภูมิตานทานโดยสารจากธรรมชาต ิ

ในประเทศไทยและขยายไปใน AEC ตอไป 



ขอมลูเพิ่มเตมิ 

1. ผูตดิเช้ือ HIV ควรใช งานวิจัยน้ี 6 แคปซูล/วัน 

2. เม่ือ CD4 เพ่ิมข้ึนจนถึงระดับปกติและไวรัสลดลงถึงระดับท่ีตรวจ 

 ไมพบแลวสามารถลดลงเหลือ 4 แคปซูล/วัน 

3. ผูที่มอีาการ AIDS แลวตองใช 9 แคปซูล/วัน เมื่ออาการดีข้ึน 

 จนเกือบปกติจงึคอยลดจํานวนที่ใช 

4. นํ้ามังคุด BIM ไมชวยแกไขปญหาของผูบริโภคในกลุมน้ี 

 เพราะจะทําให Th17 ลดลง ประสิทธิภาพของแคปซูลในการ 

 จัดการกับเชื้อ HIV จะลดลงดวย 



ผลิตภัณฑภูมิสมดุล 
แกไขปญหาการติดเชื้อดื้อยาทุกชนิด 

Superbug 



ปจจุบันยาตานจุลชีพ รา แบคทีเรยี และไวรัส 

ใชไมไดผลเพราะเกิดการด้ือยาข้ึน 

เปนปญหาของโลกที่ UN กําหนดใหหาทางแกไขโดยดวน 

มเิชนน้ันในป 2050 อาจมผีูเสยีชีวิตทั่วโลกถึง 10 ลานคน 
 

ปจจุบันประเทศไทยมีผูเสียชีวิต 38,000 คน/ป 

สูญเสียทางเศรษฐกิจประมาณ 42,000 ลานบาท 

นวัตกรรม “ภูมิสมดุล” แกไขได 



นักภูมิคุมกันวิทยาไดมีการสรุปวา 

วัคซีนท่ีใชปองกันโรคไดผลมาแลว และที่จะใชไดผลในอนาคต 

ตองกระตุน Th17 ขึ้นกอน 
 

ผลิตภัณฑ “ภูมิสมดุล” ชุด A สามารถกระตุน Th17 ไดถึง 5 เทา 

จากการใช 4 แคปซูล/วัน ตอเน่ือง 15 วัน 
 

ผลิตภัณฑ “ภูมิสมดุล” ชุด A เสมือนวัคซีนที่ใชแกไขปญหาของโลก 

ในปจจุบันและอนาคต 



ขอมูลเพิ่มเติม 

1. ผูที่เริ่มมีอาการติดเช้ือควรใชวันละ 4 แคปซูล เพิ่มมากขึ้นตาม 

 ความรุนแรงของอาการจนถึง 9 แคปซูล/วัน 

2. วิธีการท่ีจะใหออกฤทธิ์เร็วคือการถอดแคปซูลออก ผสมผงในแคปซูล 

 ดวยนํ้าเล็กนอยแลวด่ืมจนหมด ตามดวยนํ้าเปลาเล็กนอย วิธีการน้ี 

 ใชไดดีมากในกรณีที่มีเสมหะ 

3. การใช 4 แคปซูล/วัน จะสามารถปองกันอาการได  



ผลิตภัณฑภูมิสมดลุ 

B. ชุดปรับภูมิคุมกันที่มากเกินไปใหสมดุลแกไขปญหา เบาหวาน 

    ขอเขาเสื่อม/อักเสบ รูมาตอยด SLE และความเสื่อมของดวงตา 



“ภูมิสมดุล” แกไขปญหาเบาหวาน : 

ลดการหล่ัง TNF-, INF- และ IL-17 จึงลดอาการเบาหวาน 
ประเภทที่ 1 และ 2 

APCO 

Placebo 

วันท่ี 15 / Day 15 
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Diabetes 

เบาหวาน 

บคุคลเหลาเคยน้ีมีปญหา 

คุณภาพชีวติดีข้ึนดวย Operation BIM 

ดูรายละเอียดใน www.bim100.com 





ขอมูลเพิ่มเติม 

1. ใชกอนอาหารเชา 0.5-1 ช่ัวโมง และกอนนอนครั้งละ 2 แคปซูล 

2. ผูที่ใชยาลดนํ้าตาลของแพทยอยูแลว ใชงานวิจัยนี้เสริมเขาไปกอน 

 จากนั้นจึงปรับยาลดนํ้าตาลลงตามคําแนะนําของแพทย หากเปนผู 

 วัดระดับนํ้าตาลเอง คอยๆ ปรับลงเองได 

3. เม่ือปรับยาลดนํ้าตาลลงจนหมดแลว อาจลองคอยๆ ปรับลดแคปซูลน้ี 

4. ไมควรใชผลิตภัณฑเสริมอาหาร ยาหมอ และสมุนไพรอ่ืนในระหวาง 

 การใชงานวิจัยน้ี 

5. ไมควรใชนํ้ามังคุดรวมดวย 



“ภูมิสมดุล” แกไขปญหาขอเสื่อม/อักเสบ : 
ลด TNF , IL-6 และ IL-17 จึงลดอาการอักเสบ/ เสื่อมของขอ 

และลดปญหาการแพภูมิตัวเอง เชน รูมาตอยด, SLE และ หอบหืด 

APCO 
Placebo 

วันที่ 15 / Day 15 

%
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Osteo-arthritis 

ขอเสื่อม 

บคุคลเหลานี้เคยมีปญหา 

คุณภาพชีวติดีข้ึนดวย Operation BIM 

ดูรายละเอียดใน www.bim100.com 





See detail in 

www.bim100.com 



Rheumatoid Arthritis 

ขออักเสบรูมาตอยด 

บคุคลเหลานี้เคยมีปญหา 

คุณภาพชีวติดีข้ึนดวย Operation BIM 

ดูรายละเอียดใน www.bim100.com 



บุคคลเหลานี้เคยมีปญหา Gout - เกาท 

คุณภาพชีวิตดีขึ้นดวย Operation BIM 

ดรูายละเอียดใน www.bim100.com 



บุคคลเหลาน้ีเคยมีปญหา SLE 

คุณภาพชีวิตดีขึ้นดวย Operation BIM 

ดรูายละเอียดใน www.bim100.com 



Skin rash ผ่ืนแพ 
บุคคลเหลานี้มีปญหา 



ขอมลูเพิ่มเตมิ 

1. ใชกอนอาหารเชาและเย็น 0.5-1 ช่ัวโมง ครั้งละ 2 แคปซูล 

2. หากมีอาการรุนแรงใหใชนํ้ามังคุดรวมวันละ 1 ซอง เวลาใดก็ได 

 อาจเพ่ิมแคปซูลเปนวันละ 6 แคปซูลรวมกับนํ้ามังคุด 1 ซองได 

3. ไมควรใชผลิตภณัฑเสริมอาหาร ยาหมอ และสมุนไพรอื่นในระหวาง 

 การใชงานวิจัยน้ี 

4. เม่ืออาการดีขึ้นอยางชัดเจนแลว ใหลดลงเหลือวันละ 2 แคปซูล 

 ข้ันตอไปใหใชแคปซูลสีเขียวเชา 1 แคปซูล และเย็น 1 แคปซูล 

5. นํ้ามังคุดสามารถใชไดตลอดแมวาอาการจะหายดีแลว 



“ภูมิสมดุล” แกไขปญหาความเสื่อมของดวงตา : 

ลด TNF-, INF-, IL-1, IL-6 และ IL-17 จึงถนอมดวงตา 

หลังการใช 15 วัน 
(วนัละ 4 แคปซูล) TNF-α IFN-γ IL-1β IL-6 IL-17 IL-18 

APCOcapsule -93%    -10%     -6%     -27%     -45%     - 

APCO 

Placebo 



วุนตาเสื่อม 

วุนตาเสื่อม วุนตาเสื่อม 

สายตาเสื่อม วุนตาเสื่อม วุนตาเสื่อม 

ตอกระจก วุนตาเสื่อม/สายตายาว 

ตาแหง/สายตายาว 

คุณภาพชีวิตดีขึ้นดวย Operation BIM 

ดูรายละเอียดใน www.bim100.com 



ขอมูลเพิ่มเติม 

1. หากมีอาการเล็กนอยใชกอนอาหารเชาและเย็น 0.5-1 ช่ัวโมง 

 ครั้งละ 1 แคปซูล 

2. หากมีอาการมากใหใชกอนอาหารเชาและเย็น 0.5-1 ชั่วโมง 

 ครั้งละ 2 แคปซูล แตตองใชนํ้ามงัคุดรวมวันละ 1 ซอง เวลาใดก็ได 

3. ไมควรใชผลิตภณัฑเสริมอาหาร ยาหมอ และสมุนไพรอื่นในระหวาง 

 การใชงานวิจัยน้ี 

4. เม่ืออาการดีขึ้นอยางชัดเจนแลว ใหลดลงเหลือวันละ 2 แคปซูล 

5. แมวาอาการจะหายดีแลว นํ้ามังคุดจะใหผลดีมากหากจะใชตอไป 



ผลติภัณฑภูมิสมดุล 

C. เพ่ิมคุณภาพชีวิตอ่ืนๆ ภูมิแพ โรคกระเพาะ กรดไหลยอน 

    ทุกผลิตภณัฑใหผลใน 15 วัน 



Allergy 

ภูมิแพ 

บคุคลเหลานี้เคยมีปญหา 

คุณภาพชีวติดีข้ึนดวย Operation BIM 

ดูรายละเอียดใน www.bim100.com 









GERD 

กรดไหลยอน 

บคุคลเหลานี้เคยมีปญหา 

คุณภาพชีวติดีข้ึนดวย Operation BIM 

ดูรายละเอียดใน www.bim100.com 





Peptic ulcer 

กระเพาะอาหาร 

บคุคลเหลาเคยน้ีมีปญหา 

คุณภาพชีวติดีข้ึนดวย Operation BIM 

ดูรายละเอียดใน www.bim100.com 





ขอมลูเพ่ิมเติมภูมิแพ 

1. สําหรับอาการภูมิแพเล็กนอยใชกอนอาหารเชาและเย็น 0.5-1 ช่ัวโมง 

 ครั้งละ 1 แคปซูล 

2. หากมีอาการมากใหใชกอนอาหารเชาและเย็น 0.5-1 ชั่วโมง 

 ครั้งละ 2 แคปซูล หากอาการยังไมดีขึ้นใน 1 สัปดาหแสดงวาม ี

 อาการติดเช้ือในไซนัส ใหเพ่ิมเปนกอนอาหารเชา กลางวัน และเย็น 

 0.5-1 ช่ัวโมง ครั้งละ 2 แคปซูล ตอเนื่องเปนเวลา 3 สัปดาห 

3. ไมควรใชผลิตภณัฑเสริมอาหาร ยาหมอ และสมุนไพรอื่นในระหวาง 

 การใชงานวิจัยน้ี 



ขอมูลเพิ่มเตมิกรดไหลยอน 

1. ใชกอนอาหารเชาและเย็น 0.5-1 ช่ัวโมง ครั้งละ 2 แคปซูล ติดตอกัน 

 3 สัปดาห อาการควรจะหาย 

2. กรณีที่เปนหนักมากอาจตองใชตอไปเกินกวา 3 สัปดาห 

3. ไมควรใชผลิตภณัฑเสริมอาหาร ยาหมอ และสมุนไพรอื่นในระหวาง 

 การใชงานวิจัยน้ี 

4. ในกรณีที่มีอาการรุนแรงใหถอดแคปซูลออก ผสมผงในแคปซูล 

    ดวยน้ําเล็กนอยแลวดื่มจนหมด ตามดวยนํ้าเปลาเล็กนอย 



ผลิตภัณฑภูมิสมดุล 

D. นํ้ามังคุดสูตร BIM น้ําอัมฤทธิ์ อมตะ นิรันดรกาล 

   ตานอนุมูลอิสระ ทําใหผิวสวยหนาใสใน 10 วัน 



Th1, Th2 และ Th17 ลดลง จึงลดอาการแพภูมิตัวเอง 

Th1 Th2 Th17 

BIM 

Placebo 
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Th1 Th2 Th17 

Treg ที่มรีะดับสูงกวาควบคุม Th1, Th2, และ Th17 

ใหอยูในระดับที่ไมทําใหเกิดอาการแพภูมิตัวเอง 

Treg 

BIM 

Placebo 
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IL-9 และ IL-18 เพ่ิมข้ึน เพิ่มภูมิตานทานเชื้อรา แบคทีเรีย 

ไวรัส เนื้องอก และมะเร็ง 

Th9 IL18 

BIM 

Placebo 
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นํ้ามังคุดสูตรพิเศษ ลด TNF-, INF-, IL-1, IL-6 และ IL-17 
แตเพ่ิม IL-18 จึงลดอาการแพภูมิตนเอง แกไขความเส่ือมของดวงตา 
และปองกันตาบอดจากจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปยกโดยเพ่ิม IL-18 

หลังการใช 15 วัน 
วันละ 300 มล. TNF-α IFN-γ IL-1β IL-6 IL-17 IL-18 

APCOEssence -18%     -17%    -23%   -45%   -52% +50% 

Essence 

Placebo 

BIM 

Placebo 



การตลาด 
A. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการผูบริโภคจาก Direct Service 

 และส่ือ TV ใหมากขึ้น  ใหผูบริโภคและบริษัทฯสามารถติดตอ 

 ถึงกันไดโดยตรง เพื่อใหยอดจําหนายเพ่ิมข้ึนสองเทาจนถึง 

 1,000 ลานบาท/ป (10% ของตลาดผลิตภณัฑสุขภาพในประเทศ) 

B. เพ่ิมผูบริโภคในระดับบนของประเทศซ่ึงบริษัทฯยังเขาไมถึง 

 และผูบริโภคในตางประเทศซึ่งบรษิัทฯยังทําไดนอยมาก โดยผาน 

 E-Commerce 



C. ชองทางจําหนายพิเศษ 

1. สถาบันการแพทยดูแลและรักษาผูติดเช้ือเรื้อรัง และผูปวยเอดส 

    เนนการสราง CD4 ตามหลัก WHO 

2. ศูนยปองกันและจัดการปญหามะเรง็ โดยเนนผลจาก APCO 

    Thailand Cancer MoonShot ที่นําไปสูการดูแลมะเร็งเตานม 

    เปนพิเศษ 

3. BIM Health Center ศูนย “ภูมิสมดุล เพ่ือสุขภาพ” สาํหรับ 

   ผูบริโภคที่ตองการคําแนะนาํจากนักวิทยาศาสตรการแพทย 



สมาชิกเอเชียนไลฟควรจะกาวตาม APCO 4.0 อยางไร 

1. ศึกษาเน้ือหาวิทยาการสรางภมูิสมดุลของทุกสูตรที่ใชขับเคลื่อน 

 ยอดขายของ APCO 

2. สื่อใหผูบริโภคไดเขาใจอยางถูกตอง หากตองการคําอธิบายเพ่ิมเตมิ 

 ใหเขามาถามในวันประชุมที่มีการถาม-ตอบ 

3. ควรใหผูบริโภคไดรับทราบความกาวหนาของการพัฒนาผลิตภัณฑของ 

 บริษัทฯ โดยตรง จะไดมคีวามเช่ือม่ันและใชสินคาอยางตอเน่ืองตอไป 

 ตลอดจนใชประโยชนจากผลิตภัณฑใหมในการดูแลสุขภาพ 



สมาชิกเอเชียนไลฟควรจะกาวตาม APCO 4.0 อยางไร 

4. ใชโฆษณาและประชาสัมพันธที่ APCO ไดจัดทําใหอยางตอเน่ือง 

 เพ่ือใหเกิดยอดขายเพ่ิมข้ึนคุมกับคาใชจายที่ APCO ไดลงทุนไป 

5. รับผลพวงการรุกเพ่ิมยอดขายจาก APCO ในกลุมผูบริโภคที่สมาชกิ 

 เขาไมถึงโดยการรวมถือหุน APCO แลวรับเงินปนผล ที่สูงกวาคาเฉลี่ย 

 ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยและราคาหุนที่เพ่ิมข้ึนจากผลประกอบการ 

 ทีดี่ขึ้น 



APCO


