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 คุยกับเภสัชกร Avogen 
 

คําถามทั8วไป  

Avogen ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง? 

สารสกัดสําคัญ ได้แก่ 
Collagen Type II (UC2) /คอลลาเจนไทพ์ท ูยซูีท ูจาก USA ....40 mg. (มก.) 
Calcium L Threonate /แคลเซียมแอล-ธรีโอเนต จาก USA ……950 mg (มก.) 
Shark Cartilage Powder/ผงกระดกูอ่อนปลาฉลาม จาก………6,300 mg.(มก.) 
Avocado Powder /ผงอะโวคาโด จาก Germany……………..2,200 mg. (มก.)  
 

Avogen ช่วยอะไรบ้าง? 

บํารุงกระดกูข้อเข่าและส่วนต่างๆ, ซ่อมแซมกระดกูทีqสึกหรือบริเวณข้อ, กระตุ้นการสงัเคราะห์เซลล์

กระดกูอ่อนเพิqมขึ xน, เพิqมนํ xาหล่อเลี xยงของข้อเข่า, เพิqมระดบักรดไฮยาลโูรนิค (Hyaluronic 
acid, ยบัยั xงการทํางานของเอนไซม์ทีqขดัขวางการผลิตนํ xาหล่อเลี xยงเนื xอเยืqอ, ช่วยลดอาการปวดข้อ

เพิqมความสามารถในการเคลืqอนไหวได้ดีขึ xน 

 

Avogen เหมาะสําหรับใครบ้าง? 

เหมาะกบัผู้ ทีqมีอาการปวดข้อเข่า มีอาการดงัลัqนจากหวัเข่า คนออกกําลงักาย หรือผู้ ทีqใช้งานข้อต่อ
มาก และทานเพืqอป้องกนัข้อเข่าเสืqอม 

 

รับประทานอย่างไรในแต่ละวัน? 

โดยทัqวไป รับประทานวนัละ  1ซอง ก่อนอาหารเช้า 
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สําหรับผู้ ทีqมีอาการข้อเข่าเสียงดัง หรือมีอาการปวดตามข้อเข่า  
ใน 2 สปัดาห์แรก รับประทาน วนัละ 1 ซอง ก่อนอาหารเช้า 
หลงัจากนั xน รับประทานวนัละ 2 ซอง  
ก่อนอาหารเช้า 1 ซอง และ กอ่นอาหารเย็น 1ซอง 

แนะนําให้ทานเมืqอท้องว่าง โดยชงกบันํ xาดืqมอณุหภมูิห้อง 

 
แนะนําให้รับประทาน 3 เดือน หยดุ 1 เดือน  

 

ข้อควรระวัง? 

ไม่เหมาะกบัผู้ ป่วยโรคไต ผู้ ป่วยทีqทานยา warfarin ไม่เหมาะกบัผู้ ป่วยโรคหวัใจ และผู้แพ้อาหาร
ทะเลไม่ควรรับประทาน (มีผลิตภณัฑ์จากปลา) ผู้ ทีqเป็นมงัสวิรัติ ไม่ควรรับประทาน (มีสารสกดัจาก
อกไก่ และ ปลา) เด็กและสตรีมีครรภ์ ผู้ ทีqพกัฟืxนจากการผ่าตดั ไม่ควรรับประทาน  

 

คําแนะนํา 

ควรออกกําลงักายสมํqาเสมอ ควบคู่กบัการรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ดืqมนํ xาอย่างน้อยวนัละ 2 
ลิตร ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารอโวเจนเป็นตวัช่วยเสริม ไมม่ีผลต่อการรักษาโรค 

 

รับประทานนานแค่ไหนจึงจะเห็นผล? 

ผู้ทีqมีอาการปวดเริqมเห็นผลในสปัดาหท์ีq �-� หลงัจากนั xนเสียงดงัจากหวัเข่าและอาการ
ปวดจะเริqมดีขึ xน แนะนําว่าควรรับประทานอย่างต่อเนืqอง (ควรรับประทานสงูสดุเพียงแค่ 
� ซองต่อวนั หากทานมากกว่านี xก็ไม่ได้มีผลประโยชน์เพิqมแต่อย่างใด และไม่มีผลต่อการ
รักษาทีqมากขึ xนด้วย รับประทาน 3 เดือน หยดุ 1 เดือน 

มีผลข้างเคียงหรือไม่? 

ไม่มีผลข้างเคียง สามารถทานได้ แต่ในเด็กเลก็ไม่ควรรับประทาน เพราะเด็กเล็กสามารถ
รับ cal�+  ได้จากแหล่งอืqนๆ ภายในร่างกายได้อยู่แล้ว และไม่มีปัญหาเกีqยวกับเข่าหรือ
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กระดกู ส่วนในวยัผู้สงูอายตุั xงแต่ �� ปีขึ xนไป สามารถรับประทานได้ แต่ทั xงนี xต้องไม่เป็น
ผู้ ป่วยโรคไต และหวัใจ ผู้แพ้อาหารทะเล  

 

หยุดทานแล้วจะหายไหม? 
การรับประทานคอลลาเจนเหมือนการเติมนํ xาเลี xยงไขข้อ อาหารเสริมไม่ใช่ยารักษาโรค 
ฉะนั xน แนะนําให้ทานเพืqอเสริมสร้างสารอาหารในร่างกาย  ร่างกายเปรียบเสมือน
เครืqองจกัรใช้งานหนกัต้องบํารุงอย่างสมํqาเสมอ การรับประทานอาหารเสริมทกุชนิดควรมี
เวลาเว้นทาน หากทานแล้วประมาณ 3 เดือน และประกอบกบัการดแุลอาหารสขุภาพ 
ออกกําลงักาย ดืqมนํ xา และพกัผ่อน เพืqอความสมดลุ ผลขึ xนอยู่กบัแต่ละบคุคล 

   

ทานได้ตั Qงแต่อายุเท่าไหร่? 
ทานได้ตั xงแต่อาย ุ�� ปีขึ xนไป แต่ในเด็กเล็กไม่ควรรับประทาน เพราะเด็กเล็กสามารถรับ 
cal�+  ได้จากแหล่งอืqนๆ ภายในร่างกายได้อยู่แล้ว ส่วนในวยัผู้สงูอายตุั xงแต่ �� ปีขึ xนไป 
รับประทานได้ แต่ทั xงนี xต้องไม่เป็นผู้ ป่วยโรคไต และ โรคหวัใจ 

 

ถ้าเริ8มทาน Avogen ตั Qงแต่อายุน้อย จะลดความเสี8ยง โรคกระดูกพรุนได้หรือไม่? 
ไม่แนะนําสําหรับคนอายนุ้อย เนืqองจากไม่ได้มีปัญหาทางด้านกระดกูหรือไขข้อ แนะนํา
ให้รับประทานเฉพาะผู้ทีqมีการออกกําลงักายหนกั, ผู้สงูอาย ุหรือผู้ทีqมีความเสีqยงในเรืqอง
ของกระดกูหรือข้อเข่า 

 

บุคคลใดควรหลีกเลี8ยงการทานอาหารเสริม? 
ผู้ป่วยโรคไตและผู้ ป่วยทีqรับประทานยา warfarin ผู้ ป่วยโรคหวัใจ 

 

หากเป็นโรคไต เบาหวาน ความดันทานได้ไหม? 
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สําหรับผู้ทีqเป็นโรคเบาหวาน (ไม่มีนํ xาตาล) และความดนัสามารถทานได้ แต่ไม่แนะนํา
สําหรับท่านทีqเป็นโรคไตเทา่นั xน 

 

Agoven ช่วยอะไร? 

• ป้องกนัข้อเข่าเสืqอม 

• ช่วยเสริมสร้างการทํางานของข้อต่อ และกระดกูอ่อน 

• บํารุงกระดกูข้อเข่าและส่วนต่างๆ 

• ซ่อมแซมกระดกูทีqสกึหรือบริเวณข้อ 

• กระตุ้นการสงัเคราะห์เซลล์กระดกูอ่อนเพิqมขึ xน 

• เพิqมระดบั (Hyaluronic acid) ทีqเป็นส่วนประกอบของนํ xาหล่อเลี xยงในข้อเข่า 

• ยบัยั xงการทํางานของเอนไซม์ทีqขดัขวางการผลิตนํ xาหล่อเลี xยงเนื xอเยืqอ 

• ช่วยลดอาการปวดข้อเพิqมความสามารถในการเคลืqอนไหวได้ดีขึ xน 

• ช่วยลดการเจ็บ เสียว ลดการอกัเสบของข้อเข่า 

• ลดอกัเสบของข้อต่อ หมอนรองกระดกู และกระดกูอ่อน 

• ป้องกนัความเสืqอมและกระตุ้นการทํางานของเซลล์สร้างนํ xาไขข้อ 

• กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในกระดกู 

• ยบัยั xงการสลายของกระดกูอ่อน 

• ไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างในร่างกาย ไม่ทําให้เป็นนิqว และไม่ทําให้ท้องผกู 
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คําถามเชิงลึก Avogen 

 

คําแนะนําสําหรับคนแพ้ผลิตภัณฑ์? 

ทานแล้วมีอาการผืqนขึ xนตามข้อพบัหรือส่วนต่างๆ ของร่างกาย หรือมีอาการหายใจติดขดั 
แนะนําให้หยดุทานอาหารเสริมและรีบปรึกษาแพทย์ทนัที  

 

คนที8แพ้อาหารทะเลควรหลีกเลี8ยงหรือไม่? 
หากเป็นผู้แพ้อาหารทะเลไม่ควรรับประทาน เนืqองจากร่างกายแต่ละบลุคลไม่เหมือนกนั
อาจจะเกิดอาการแพ้หรืออาจจะไม่เกิดขึ xนก็ตาม หรือถ้าเกิดอาการแพ้ อาการของแต่ละ
บคุคลอาจจะไม่เหมือนกนั เชน่ มีผืqนคนั หายใจติดขดั หรืออืqนๆ 
 
ทาํไม Collagen Type2 UC-II จึงไม่ละลายนํ Qา? 
เนืqองจาก Collagen Type2 UC-II ละลายในไขมนัได้ดีกว่านํ xา แต่ยงัให้ประสิทธิภาพทีqดี 
เนืqองจากจะถกูดดูซึมในลําไส้เล็กได้ด ี

 

ข้อมูลเกี8ยวกับวัตถุเจือปนอาหารมอนโทเด็กซ์ทริน คืออะไร? 

ไม่มีผลข้างเคียง อาหารเสริมเป็นสารให้ความหวานแทนนํ xาตาลทีqให้พลงังานน้อย และ
สามารถทานได้ทกุเพศทกุวยั 

 

ในการทานเกินปริมาณจะสะสมในร่างกายหรือไม่ สามารถขับออกได้อย่างไร 
ทางไหนของร่างกาย   
ไม่ควรทานเกิน � ซองต่อวนั ในกรณีทีqเกินนั xน อาจส่งผลเสียต่อตบัและไตได้  
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ส่วนประกอบต่าง ๆ ช่วยในด้านใดบ้าง? 

Collagen type 2 UC-II: คอลลาเจนไทพ์ทู ยูซีทู 
เป็นคอลลาเจนชนดิใหม่ ทีqสกดัจากกระดกูอ่อนของอกไก่ 
ช่วยกระตุ้นการสร้างกระดกูอ่อนตามข้อต่อขึ xนมาใหม่ 
ช่วยลดการอกัเสบของข้อต่อ 

 

Calcium L-Threonate: แคลเซียม แอล ทรีโอเนท 
เป็นแคลเซียมรูปแบบพิเศษทีqได้มาจากกระบวนการสกดัวิตามินซีในข้าวโพด 
ดดูซึมได้ดีกว่าแคลเซีqยมอืqน � เท่าช่วยบํารุงกระดกู สร้างความแข็งแรงให้กระดกูและข้อ 

 

Shark Cartilage: กระดกูอ่อนปลาฉลาม 
กระดกูอ่อนปลาฉลามมีสารพิเศษชนิดหนึqง ทีqช่วยป้องกนัการสลายตวัของกระดกูอ่อน 
ทําให้กระดกูอ่อนทีqข้อต่อแข็งแรง และป้องกนัความเสียหายทีqจะเกิดกบักระดกูและข้อต่อ 
กระดกูอ่อนปลาฉลามยงัอดุมไปด้วยแร่ธาตแุคลเซียมและฟอสฟอรัส ซึqงจําเป็นต่อ
กระดกูและฟัน บรรเทาอาการปวดข้อและป้องกนัโรคข้อเสืqอม 

 

Avocado powder: ผงอะโวคาโด้  
มีสารสําคญัในการปกป้องกระดกูอ่อน ชืqอ Phytosterol 
กระตุ้นการสงัเคราะห์ คอลาเจน ยบัยั xงการสลายตวัของกระดกูอ่อน ปกป้องเซลล์กระดกู
อ่อนโดย 

 

จุดเด่นของ Avogen  
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Avogen มีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยสารสกดัทีqทั xงเข้มข้นและใหม่กว่า 
 

* Shark cartilage ทีqมากกว่าอาหารเสริมในตลาด   

* Collagen type 2 คือคอลลาเจนบํารุงข้อใช้ปริมาณน้อยกว่าแต่ได้ผลทีqมากกว่า เราใช้
แบรนด์ UC-II ซึqงเป็นแบรนด์จดสิทธิบตัรจาก USA ทีqใช้ปริมาณน้อยกว่า แต่ให้ผลอย่าง
ชดัเจน 
 *Calcium L-Threonate ซึqงเป็นแคลเซีqยมทีqดีทีqสดุในปัจจบุนั ซึqงสามารถดดูซึมได้ดีถึง 
95% โดยไม่ต้องอาศยั Vitamin D3 ช่วยในการดดูซึม (จากปกติ Calcium จะดดูซึมได้ดี
จําเป็นต้องมี Vitamin D3 ช่วยในการดดูซึม  

 

ปริมาณทีqแนะนําในแต่ละวนั ปริมาณทีqแนะนําสงูสดุไม่ควรเกินเท่าไหร่ ในแต่ละวนั  และ
ถ้าหากมากเกินจะมีผลข้างเคียงต่อร่างกายอย่างไร?  

ทําความเข้าใจก่อน ทั xงอาหาร และ อาหารเสริมทกุชนิด หากทานมากเกินไป ไม่เกิดผลดี
ต่อร่างกาย จําเป็นต้องรับประทานในปริมาณทีqเหมาะสม ตามคําแนะนาํในฉลาก  

1. Shark Cartilage 

ปริมาณทีqแนะนําให้รับประทานในแต่ละวนั คอื ไม่เกิน ��,��� มิลลิกรัม/วนั 

หากบริโภคเกินมากเป็นเวลานานก็จะก่อให้เกิดผลเสียต่อไตและตบั 

ผู้ ป่วยทีqมีภาวะ hypercalcemia หรือ ภาวะแคลเซียมในเลือดสงู เป็นภาวะทีqอาจทําให้
กระดกูของผู้ ป่วยอ่อนแอลง ทําให้เกิดนิqวในไต และส่งผลต่อการทํางานของสมองและ
หวัใจได้ 

ผู้ ป่วยทีqมีภาวะไตวาย 

   2. Avocado Powder 

ปริมาณทีqแนะนําให้รับประทานในแต่ละวนั คอื ไม่เกิน �,��� มิลลิกรัม/วนั 
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เนืqองจากในผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร Avogen มีปริมาณของ Avocado Powder ซึqงเป็น
ปริมาณทีqถกูวิจยัโดยผู้ เชีqยวชาญแล้วว่าไม่ทําให้เกิดผลเสียใดๆต่อร่างกายของคนเมืqอ
รับประทาน แต่ถ้าหากมีการบริโภคทีqมากเกินไปติดต่อกบัเป็นเวลานาน ก็จะทําให้
ก่อให้เกิดผลเสียต่อไตและตบั 

 

2. Collagen type2 UCII 

ปริมาณทีqแนะนําให้รับประทานในแต่ละวนั คอื ไม่เกิน �� มิลลิกรัม/วนั เนืqองจากโดย
ปกติแล้ว Collagen Type2 (UCII) ทีqเป็นส่วนประกอบของ Avogen �� มิลลิกรัม ก็
เพียงพอแล้วทีqจะทําให้เกิดประสิทธิภาพซึqงเน้นการบํารุงข้อต่อโดยตรง ไม่มีเหตผุลใดทีq
จําเป็นจะต้องบริโภคมากจนเกินไป  

 

ถ้าหากบริโภคเกินความต้องการของร่างกายจะไม่ได้ทําให้ผลข้างเคียงโดยทนัที และอาจ
ถกูขบัออกมาในรูปของของเสีย แต่หากบริโภคมากเกินไปเป็นเวลานานก็จะทําให้เกิดผล
ข้างเคียงต่อไตและตบั 

 

    4. Calcium L-Theonate 

เพียงพอกบัความต้องการของร่างกาย (ปริมาณทีqแนะนําให้รับประทานในแต่ละวนัเพืqอ
ป้องกนัการขาดแคลเซียม ดงันี x 

* เด็กอายไุม่เกิน � ปี: ���-��� มิลลิกรัม/วนั 
* ด็กอาย ุ�-� ปี: ��� มิลลิกรัม/วนั 
* เด็กอาย ุ�-��: ��� มิลลิกรัม/วนั 
* วยัรุ่นและผู้ใหญ่: ���-�,��� มิลลิกรัม/วนั 
* หญิงตั xงครรภ์และให้นมบตุร: �,��� มิลลิกรัม/วนั 

 



Last Update: Jan 18, 2020  
 

ถ้าหากบริโภคเกินความต้องการของร่างกายจะไม่ได้เกิดผลข้างเคียงโดยทนัที แต่ไม่ควร
บริโภคเกินบ่อยครั xงเพราะจะทําให้ร่างกายได้รับแคลเซียมในปริมาณมากเกินไปโดยทีqเรา
ไม่รู้ตวั แต่ไม่สามารถดดูซึมและนําไปเสริมสร้างกระดกูได้ ทําให้แคลเซียมก่อเป็นหินปนู
แทรกอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกาย ก่อให้เกิดหินปนูหรือแคลเซียมเกาะผนงัหลอดเลือด 
เพิqมความเสีqยงโรคหวัใจและหลอดเลอืด ก่อให้เกิดหินปนูในเต้านม ในต่อมลกูหมาก หรือ
ก่อให้เกิดนิqวในไต (อ้างอิง: แนวทางการบริโภคอาหารเพืqอเพิqมแคลเซียมป้องกนัโรค
กระดกูพรุน.(����). กรุงเทพฯ : กองโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ) 

ทั xงนี xแพทย์จะสัqงจ่ายยาตามความรุนแรงในการขาดแคลเซียมของผู้ ป่วย ซึqงแคลเซียมแต่
ละชนิดและแต่ละปริมาณจะประกอบด้วยสารแคลเซียมปริมาณทีqแตกต่างกนัไป) 

 

Collagen ของ Avogen ที8สกัดมาจากกระดูกอ่อนของอกไก่มี effectหรือส่งผลให้
เกิดโรคเก๊าท์ (Gout) หรือไม่  

ไม่ส่งผลให้เกิดโรคเก๊าท์เนืqองจากกระดกูอ่อนอกไก่ทีqสกดัออกมาแล้วไม่มีส่วนประกอบ
ของ Uric Acid ทําให้ไม่เกิดผลข้างเคียง แต่ยงัจะช่วยแก้ไขปัญหาของโรคเก๊าท์ได้อีก
ด้วย 

 

ทาํไม Collagen Type2 UCII จึงไม่ละลายนํ Qาใส? 
เนืqองจาก Collagen Type2 UCII ละลายในไขมนัได้ดีกว่านํ xา แต่ยงัให้ประสิทธิภาพทีqดี 
เนืqองจากถกูดดูซึมในลําไส้เล็กได้ดี  

 

 

 

 


