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TruOmeg 3 เป็น Fish Oil 

ชนดิผงในรปูแบบของแคปซลู มคีณุสมบตัชิว่ยบํารงุ
สขุภาพ เนือ่งจากกรดไขมนัหลกัทีม่ชี ือ่วา่ Alpha-
Linoleinc acid (ALA) ซึง่เป็นกรดไขมนัตัง้ตน้ทีจ่ะสรา้ง
เป็นกรดไขมนัจําเป็นคอืEicosaPentAenoic(EPA) และ 
DocosaHexAenoic Acid (DHA)   
กอ่นทีเ่ราจะมารูจั้กกบั DHA และ EPA ใหเ้รามาทําความ
เขา้ใจถงึไขมนั(Fatty Acid)กนักอ่น กรดไขมนั (Fatty 
Acid) ทีร่า่งกายไดรั้บมปีระโยชนห์ลายอยา่ง สามารถแบง่
ออกเป็น 2 ชนดิ คอื 
1. กรดไขมนัอิม่ตวั (Saturated Fatty Acid)  
สว่นใหญไ่ดม้าจากไขมนัสตัว ์เชน่ น้ํามนัหม ูกรดไขมนั
อิม่ตวัใหพ้ลังงานแกร่า่งกาย รักษาความอบอุน่ซึง่ถอืวา่ไม่
มปีระโยชนก์บัรา่งกายเลย เพราะมนุษยเ์ราไมเ่คยขาด
พลังงาน มแีตเ่กนิ ในทางตรงกนัขา้มกรดไขมนัอิม่ตวักลับ
ใหโ้ทษมหันตแ์กร่า่งกาย เพราะกรดไขมนัอิม่ตัวเป็นสาเหตุ
ทีก่อ่ใหเ้กดิการอดุตันของเสน้เลอืด อนันําไปสูก่ารเป็น
โรคหัวใจและสมองขาดเลอืดได ้กรดไขมนัประเภทนีเ้มือ่
นําไปแชตู่เ้ย็นจะแข็งตวัเป็นไข 
2.กรดไขมนัไมอ่ ิม่ตวั (Unsaturated Fatty Acid) 
หรอืทีเ่รยีกวา่ Essential Fatty Acid เป็นกรดไขมนัที่
จําเป็นอยา่งยิง่ตอ่รา่งกาย แตร่า่งกายไมส่ามารถสรา้งขึน้
เองได ้กรดไขมนัประเภทนีไ้มทํ่าใหเ้กดิการอดุตันของเสน้
เลอืด 
 

กรดไขมนัทีจ่ําเป็นตอ่รา่งกาย มอียู ่2 กลุม่ คอื 
1. โอเมก้า-3 หรือ  Alpha-Linolenic 
acid  ทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงไปเป็น
ก ร ด ไ ข มั น ที่ ทํ า ง า น ไ ด ้ คื อ 
DHA(Docosahexaenoic Acid) 
และ EPA (Eiocosapentaenoic)  
2. โอเมกา้-6 หรอืLinoleic acid ซึง่จะเปลีย่นไปเป็น
กรดไขมันทีทํ่างานไดค้อื Arachidonic Acid (AA)  
และ Gamma Linolenic acid (GLA) 
DHA และ EPA คอือะไร 
DHA หรอื Docosahexaenoic Acid คอื กรดไขมัน
สายพันธุ์กระกูลโอเมกา้-3 ซึ่งจาก
การศกึษาทางแพทยพ์บว่า DHA เป็น
โครงสรา้งพื้นฐานสําคัญของเซลล์
สมองและจอตา ทัง้นี้ในเซลล์สมอง
และจอตาของคนเราประกอบไปดว้ยกรดไขมันหลาย
ชนิด แต่ DHA มีมากที่สุด 40% ของกรดไขมันใน
สมองและ60% ของกรดไขมนัในประสาทตา 
EPA หรอื Eiocosapentaenoic Acid เป็นกรดไขมัน
กลุม่โอเมกา้-3 อกีตัวหนึง่ทีร่า่งกายสรา้งเองไมไ่ด ้จะ
มีบทบาทในการลดไขมันที่ไม่มีประโยชน์ในเลือด 
และการป้องกนัการอดุตันของเลอืด 
DHAกบัเด็กเล็ก 

เนื่องจาก DHA เป็นโครงสรา้งพื้นฐาน
ของเซลลส์มองและประสาทตาจงึถอืว่า
มคีวามสําคัญอยา่งยิง่ต่อการพัฒนาการ
ทางสมองและระบบการทํางานของ
สายตา โดยเฉพาะอย่างยิง่ตัง้แต่อยู่ใน

ครรภ์จนถงึอายุ3-4 ขวบ เนื่องจากสมองของเด็กมี
พัฒนาการอย่างรวดเร็ว โดยจะพัฒนาไดม้ากกว่า 
80% ของน้ําหนักสมองของผูใ้หญ ่ภายในอาย ุ3 ขวบ 
ดังนัน้เด็ก ๆ ในวัยนีจ้งึตอ้งกายปรมิาณของ DHA มาก
และจําเป็นอย่างยิง่ที่จะตอ้งไดรั้บอย่างเพยีงพอเพื่อ
นําไปใชใ้นการพัฒนาสมองและสายตาอยา่งเต็มที ่
อย่างไรก็ตามมรีายงานว่า ทารกเกดิก่อนกําหนดจะ
ไดรั้บปริมาณ DHAจากแม่ไม่เพียงพอจึงมีความ
ผดิปกตขิองสายตาและการตอบสนองทางไฟฟ้าของ
จอตา ดังนัน้จงึมคีวามจําเป็นทีจ่ะตอ้งเสรมิ DHA เพือ่
เพิม่ประสทิธภิาพในการพัฒนาสมองและสายตาอยา่ง
เต็มที ่

DHAกบัแมท่ีต่ ัง้ครรภ ์
ทารกแรกคลอดจะมน้ํีาหนักสมองปรมิาณ 10% ของ
น้ําหนักตัวเอง หรือประมาณ 350กรัมโดยมีไขมัน
จําเป็น  DHA เป็นส่วนประกอบหลักสมอง มสีารที่
จําเป็นตอ่พัฒนาการของสมองของลกูนอ้ย ร่างกายจะ
ดงึสารนี้จากสมองของคุณแม่ผ่านไปยังลูกนอ้ยใน
ครรภไ์ดเ้ลย 
อาการผดิปกตขิองการอา่นและสมาธสิ ัน้ของเด็ก
เกีย่วขอ้งกบัภาวะการขาด DHA  
จากการวจัิยในสหรัฐอเมรกิาพบวา่เด็กทีม่ภีาวะ ADHD 
(Attension Deficit Hyperactivity Disorder) ซึง่มี
สาเหตุมาจากการขาดกรดไขมันจําเป็น การทีเ่ราให ้
เด็กรับประทานอาหารที่มี DHA ในปรมิาณที่สูง จะ
ชว่ยใหเ้ด็กมกีารมองเห็นและความสนใจการเรยีนรูไ้ด ้
ดขี ึน้ เด็กในชว่ง 6-12 ปีทีข่าดโอเมกา้-3 อาจทําให ้
เกดิปัญหาเรือ่งการนอนหลับและพฤตกิรรมทีผ่ดิปกติ
ไดด้ว้ย 
ผลขา้งเคยีง 
เนื่องจาก DHA เป็นสารสกัดจากธรรมชาตดิว้ยปลา
ทะเล การรับประทานในปริมาณที่มากและเป็น
เวลานานนั้นไม่ก่อใหเ้กดิอันตรายใด ๆ ต่อร่างกาย 
จากการใช ้DHA ในประเทศญี่ปุ่ น
แ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ แ ถ บ ยุ โ ร ป ม า เ ป็ น
เวลานานหลายสิบปี ยังไม่เคยมี
รายงานถงึผลขา้งเคยีงจากการใช ้DHA เลย 
สาร DHA และ EPA นี้เองทีจ่ะเป็นสาระสําคัญใน
กระบวนการทางชวีะเคมรีะดับเซลล์ที่จําเป็นต่อการ
ทํางานของระบบต่างๆ ของร่างกาย ตัวอยา่งเชน่ เยือ่
หุม้เซลล์ของมนุษย์นั้น จําเป็นที่จะตอ้งอาศัยกรด
ไขมันดังกล่าว ในการสังเคราะหเ์ป็นโครงสรา้งเซลล ์
รวมถงึการยดึเกาะกนัของเซลลต์า่งๆใหเ้ป็นโครงสรา้ง
ทีแ่ข็งแรงมากขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 

โอเมกา้3 แท ้
สกดัจากปลาทะเล 



นอกจากนี้กรดไขมันชนิดนี้ยังช่วยควบคุมการขนส่ง
สารอาหารตา่งๆไปทั่วรา่งกาย และยงัจําเป็นตอ่การป้องกนั
และรักษาโรคตา่ง ๆ ไดแ้ก ่
 
โรคหวัใจ (Heart Disease) 

   ALA เป็นกรดไขมนัดทีีช่ว่ยสง่เสรมิการทํางาน
ของหัวใจอยา่งแทจ้รงิ เนื่องจากฤทธิใ์นการลด

ความดันโลหติ ลดไขมันที่ไม่มปีระโยชน์
ต่อร่างกายทีช่ ือ่ LDL และไตรกลเีซอไรด ์
ขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มไขมันที่ดีชื่อ 
HDL ซึง่จะช่วยลดการสะสมของไขมันที่
ผนังหลอดเลือด อันเป็นสาเหตุของโรค
ไขมนัหลอดเลอืดอดุตัน 

ภาวะขอ้อกัเสบ (Arthritis) 
ภาวะขอ้อักเสบในกรณีนี้ Omega-3 จะมี
ฤทธิใ์นการลดการอักเสบ ลดปฏกิริยิาการกอ่
ภูมิแพ  ้ และการตอบสนองต่อระบบภูมิ
ตา้นทานรา่งกายทีไ่วเกนิ 

การจําและการเรยีนรู(้memory – learning) 
Omega-3 จะชว่ยปรับปรุงระบบไหลเวยีนโลหติ 
ลดภาวะซมึเศรา้ ซึง่จะสง่ผลดตี่อการเรยีนรูแ้ละ

ความจําดขีึน้ 
 
 

การมองเห็น (Vision) 
ซึง่จะเกีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิของดวงตา 
มะเร็ง (Cancer) 
โดยจะชะลอการเกิดมะเร็งบางชนิด เช่นมะเร็งเตา้นม 
มะเร็งตอ่มลกูหมาก 
การต ัง้ครรภ ์และการมบีตุร(Pregnancy and birth) 

โดยปกตสิาร Prostaglandins จะเกีย่วขอ้งกับ
การบีบรัดของมดลูกขณะคลอดบุตรแบบ
ธรรมชาต ิในกรณีนี้ Omega -3  ชนดิ EPA 
จะเป็นสารทีจํ่าเป็นต่อการผลติและควบคุม 
Prostaglandins ในกระบวนการดังกล่าว

นอกจากนี ้สําหรับทารกทีเ่กดิใหม ่นมมารดา
ทีผ่ลติในชว่งแรก ๆ จะมกีรดไขมันประเภทนี้อยู่สูง ดังนัน้
หากทารกไม่ไดก้นินมมารดาตามธรรมชาต ิการทานนม
เสรมิดว้ย Omega-3 ก็จะชว่ยส่งผลดีต่อการพัฒนาการ
ของทารกไดอ้กีประการหนึง่ 

สรรพคณุ  
1. เสรมิสรา้งการทํางานของหัวใจ 
2. ลดความดันโลหติ 
3. ลดไขมนัทีไ่มม่ปีระโยชนต์อ่รา่งกาย(LDL) 
4. เพิม่ไขมนัทีม่ปีระโยชนต์อ่รา่งกาย(HDL)  
5. ลดการสะสมของไขมนัทีผ่นังหลอดเลอืด 
6. ลดการอกัเสบและลดปฏกิริยิาการกอ่ภมูแิพ ้
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

    

 

ขนาดบรรจ ุ60 แคปซลู  1 แคปซลูบรรจ ุ350 มก. 
รับประทานวันละ 2 แคปซลู หลังอาหาร 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

  โอเมกา้3 สกดัจากปลาทะเล 

เสริมการทํางานของหัวใจ 

ลดการสะสมของไขมนัและความดนัโลหิต 

เสริมพฒันาการสมองและการมองของเดก็ 

ลดการอกัเสบและปฏิกริิยาการก่อภูมิแพ้ 

 
 

สอบถามขอ้มูลเกีย่วกบัสนิคา้หรอืสนใจเป็นตวัแทน 
จําหนา่ยไดท้ี ่ บรษิทั กฤตยิารอยลั จํากดั 

 
 
 
 
 

โทร.034-879626 โทรสาร.034-979624 
อเีมล ์sales@kr.co.th                                        

web:  www.krittiyaroyal.com 
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