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คนแต่ละคนในโลกน้ี ต่างเลือกประกอบอาชีพการงานท่ีตรงจริต
ของตัวเอง สำาหรับผู้ท่ีเป็นโค้ช ไม่ต่างอะไรกับผู้ท่ีเป็นครู ผู้ท่ีมีอาชีพครู
อยู่ทุกวันน้ี บางท่านไปเรียนครูเพราะมีเหตุผลอ่ืนๆนอกเหนือจากความชอบ
ที่จะเป็นผู้ถ่ายทอด แต่ก็ยังมีครูจำานวนมาก ที่เลือกอาชีพครู เพราะใน
เบ้ืองลึกแล้ว มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง น่ันคือ หวังดี
กับลูกศิษย์ และต้องการให้ศิษย์เป็นที่ 1 ได้ดีที่สุดเท่าที่ครูจะทำาได้ ครู
ประเภทนี้จะไม่หวงวิชา มีเท่าไรก็ถ่ายทอดให้ศิษย์จนหมดสิ้น เราจะ
ได้ยินครูกลุ่มนี้ พูดอย่างภาคภูมิใจเสมอว่า “คลื่นลูกหลัง ย่อมแรง
กว่าคลื่นลูกแรก”
 

ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ เราได้ริเริ่มโครงการทำาตลาดลดน้ำาหนัก
เพ่ือสุขภาพ และความงาม ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า Defini เน่ืองจาก
ความอ้วนเป็นปัญหาโลกแตกที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทั้งสุขภาพ และ 
ความงาม และยังเป็นบ่อเกิดซึ่งนำาปัญหาสุขภาพทั้งร้ายแรง เรื้อรัง 
และไม่มีที่สิ้นสุดมาให้กับผู้ที่มีน้ำาหนักเกินมากมาย โดยไม่มีทางที่จะ
จบสิ้น หรือแก้ไขให้ดีขึ้นได้ ตราบที่ผู้นั้นยังอ้วนอยู่ การเข้าใจ และ
เข้าถึงการลดน้ำาหนักในทางการแพทย์  แบบเข้าใจร่างกายมนุษย์ 
พฤติกรรมมนุษย์ และจิตใจของมนุษย์อย่างแท้จริงจึงเป็นส่ิงท่ีเราต้องทำา 
หากเราต้องการที่จะมีอาชีพเป็นผู้แนะนำาเรื่องสุขภาพ และความงาม 
การลดน้ำาหนักให้ได้มาตรฐานของสุขภาพ และคุณภาพชีวิตท่ีดี เป็นส่ิง
จำาเป็นอันดับ 1 

บ้านนี้
ข อ ง เ ร า

ดร.ภญ.อาริยา สาริกะภูติ
กรรมการบริหาร

จารุณี เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร

ด้วยความจริงใจ

E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com
Fackbook : wearethaidham 

อาชีพที่มีแต่ให้
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โครงการ Defini Diet..Definite Weight Loss อ้วนยังไง

ก็ผอม ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ท่ีนำาสารสกัดทางการแพทย์
ท่ีผ่านงานวิจัย มาประกอบเป็นสูตรต่างๆร่วมกับการจัดหลักสูตรอบรม
เพื่อการลดน้ำาหนัก และการล้างพิษเป็นระยะ และหัวใจสำาคัญของ
โครงการ คือ การผลิต Defini Coach โค้ชผู้เช่ียวชาญการลดน้ำาหนัก 
และการล้างพิษ ซึ่งท่านที่สนใจสมัครเข้ามาเป็น Defini Coach 
แต่ละท่าน จะต้องผ่านการสัมภาษณ์ และมีผู้แนะนำาเป็น Defini Coach 
ในสายงาน ในการอบรมท่านต้องสอบผ่านท้ังข้อเขียน และภาคปฏิบัติ 
ก่อนที่จะได้ประกาศนียบัตร ให้เป็นโค้ชลดน้ำาหนักอย่างเป็นทางการ
ของบริษัทฯ 
 

จิตวิญญาณของ Defini Coach คือ จิตวิญญาณของโค้ช 
และครู ผู้ท่ีมีแต่ความปรารถนาดีต่อเพ่ือนมนุษย์ ความต้ังใจท่ีจะเป็นโค้ช 
เป็นเพื่อนร่วมทาง ในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจที่นำาไปปฏิิบัติ
ได้จริง เห็นผลจริง ในเร่ืองของการลดน้ำาหนักเพ่ือสุขภาพ และความงาม
ให้กับคนอ้วนทุกท่าน อาชีพของ Defini Coach เป็นอาชีพที่มั่นคง 
และยั่งยืน ตราบใดที่ยังมีคนอ้วน หรือน้ำาหนักเกินอยู่ในโลกนี้ 
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ดิฉันชื่อ ครองขวัญ มาศวรรณา หรือติ๊ก ตำาแหน่งพยาบาล
วิชาชีพชำานาญการ เมื่อก่อนดิฉันเป็นคนที่ไม่สนใจเรื่องผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารเลยค่ะ แต่ บริษัท ไทยธรรมฯ ทำาให้ความคิดของดิฉัน
เปลี่ยนไป เริ่มจากที่ดิฉันมีปัญหาสุขภาพ และมีน้ำาหนักเกินหลังจาก
การคลอดบุตร ซ่ึงเป็นลูกแฝดค่ะ จากก่อนต้ังครรภ์เคยหนัก 48 กิโลกรัม 
แต่หลังจากคลอดบุตรแล้ว น้ำาหนักเพ่ิมข้ึนมาเป็น 80 กิโลกรัมเลยค่ะ 
ปัญหาสุขภาพต่างๆ ก็เกิดข้ึนตามมาด้วย ไม่ว่าจะความดันโลหิตสูง และ
ภาวะไขมันในเลือด ดิฉันพยายามลดน้ำาหนักทุกวิถีทาง แต่ก็ไม่เป็นผล  
จนกระทั่งดิฉันได้มารู้จักกับ บริษัท ไทยธรรมฯ และได้รับคำาแนะนำา
จากโค้ชให้ลองทำาตามสูตรลดน้ำาหนักแบบคีโตเจนิค ไดเอท พร้อม
แนะนำาตัวช่วยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตอนแรกท่ีฟัง ดิฉันรู้สึกเฉยๆ 
เพราะดิฉันเป็นพยาบาล  ก็จะมีความรู้สึกไม่ค่อยดีกับพวกกลุ่มผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารอยู่แล้ว ย่ิงตอนโค้ชบอกถึงหลักการของสูตรคีโตเจนิค ไดเอท 
ที่สามารถรับประทานอาหารจำาพวกไขมันได้ เพียงแค่งดแป้ง น้ำาตาล 
ในใจก็ยังไม่ค่อยเชื่อ แต่ก็ลองทำาตามดูค่ะ แต่หลังจากรับประทานไป
ได้เพียง 2 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า น้ำาหนักลดลงไป 2 กิโลกรัม ก็รู้สึก
แปลกใจ  แต่ก็ต้องยอมรับค่ะ  ว่าสูตรคีโตเจนิค  ไดเอทเป็นสูตร
ลดน้ำาหนักที่มีความสุขมากจริงๆ คือไม่ต้องอดอาหาร และรับประทาน
ได้อย่างเต็มที่ ดิฉันจึงเริ่มรับประทานชุดคู่จิ้น น้ำ�มันมะพร�้วสกัดเย็น
ผสมโคคิวเท็น และน้ำ�มันปล�ชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น ตามหลักการ
ใช้ไขมันตัวดี เข้าไปเผาไขมันตัวเลว น้ำาหนักก็ลดไปอีก 4 กิโลกรัม 

ภายในระยะเวลา 3 เดือน ดิฉันสามารถ
ลดน้ำาหนักได้ถึง 16 กิโลกรัม และสุขภาพ

ก็ดีขึ้นด้วย การบอกต่อแก่เพื่อนๆ 
ก็สร้างรายได้เพิ่มได้อย่างไม่คาดคิด ผลจาก

การบอกต่อ ทำาให้มีรายได้มหาศาล

คุณครองขวัญ มาศวรรณา (ติ๊ก)
อายุ   42 ปี   จังหวัด  สกลนคร
อาชีพ  พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ

“
”

จึงเพิ่มส�รอ�ห�รเพื่อกระตุ้นก�รเผ�ผล�ญ และส�รอ�ห�ร
กระตุ้นก�รสร้�งคอลล�เจนชนิดชงดื่มรสโกโก้   น้ำาหนักก็
ลดมาเร่ือยๆ ภายในระยะเวลา 3 เดือน ดิฉันสามารถลดน้ำาหนัก
ได้ถึง 16 กิโลกรัม และสุขภาพก็ดีขึ้นด้วย นอนง่ายขึ้น และ
หลับสนิทมาก เสื้อผ้าที่ใส่ทุกวันหลวมลงอย่างเห็นได้ชัด ล่าสุด
ผลการตรวจความดัน และไขมันเป็นปกติ ความดันจาก 200  
ลดลงเป็น  120/80  ไตรกลีเซอร์ไรด์ลดลง  HDL  เพิ่มขึ้น 
ค่าคลอเรสเตอรอลจากเดิม 300 ก็ลดลงเหลือ 197 ค่ะ รูปร่าง
หน้าตาเปลี่ยนไปจนคนรอบข้างทัก ดิฉันจึงแนะนำาให้เพื่อนลอง
ใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยธรรม ผลลัพธ์ที่ได้คือเพื่อนๆน้ำาหนักลดลง
ทุกคนเลยค่ะ ดิฉันมีความสุขมาก นอกจากเวลาถ่ายภาพ 
รูปที่ได้จะดูดีขึ้น และแต่งตัวได้สวยขึ้นแล้ว ยังได้สุขภาพที่ดี
คืนกลับมาอีกด้วย แถมการบอกต่อแก่เพ่ือนๆ ก็สร้างรายได้เพ่ิม
ได้อย่างไม่คาดคิด ผลจากการบอกต่อ ทำาให้มีรายได้มหาศาล จนดิฉัน
ตัดสินใจเปิดศูนย์ย่อยไทยธรรมสกลนครค่ะ ทีมงานไทยธรรม
น่ารักทุกคน เป็นสังคมที่มีความสุข เป็นเหมือนบ้านหลังท่ีสอง
ของพวกเราเลยค่ะ ต้องขอขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ ที่มี
สินค้าคุณภาพ ราคายุติธรรมให้ได้ใช้ ผลของการเปลี่ยนแปลง
ตนเอง ชัดเจน รวดเร็ว ปลอดภัย และที่สำาคัญคือทำาให้ดิฉันมี
ธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะ

4
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ย้อนไปเม่ือ 7 ปีท่ีแล้ว ดิฉันเร่ิมป่วยเป็นโรคหนังแข็ง มีอาการ
มือบวมแดง และปวดที่ปลายนิ้วมือ เป็นอยู่นานเกือบเดือน  ดิฉันจึง
ตัดสินใจไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลรัฐบาล แพทย์เจาะเลือดไปตรวจ 
แต่ก็ยังไม่พบสาเหตุของโรค จึงรักษาตามอาการเรื่อยมา ในตอนนั้น
ดิฉันทำางานเยอะมาก ตอนกลางวันถ้าไม่รับงาน MC หรือพริตตี้ 
ก็จะทำาซักรีด ส่วนตอนเย็นก็จะขายข้าวต้มทรงเครื่อง รวมถึงหากมี
เวลาว่างก็ยังทำางานเป็นดีเจด้วย ทำาให้เป็นคนที่พักผ่อนน้อย และ
รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา จนเม่ือเข้าสู่ปีท่ี 3 แพทย์ลงความเห็นว่า
ดิฉันน่าจะป่วยเป็นโรครูมาตอยด์ โรคหนังแข็ง หรือภูมิแพ้ ซึ่งเป็น
โรคท่ีจะเกิดข้ึนเฉพาะคน ไม่เก่ียวกับกรรมพันธ์ุ โดยสาเหตุจะเกิดจาก
ภูมิต้านทานในร่างกายของตัวเอง สิ่งแวดล้อม อาหารการกิน และ
การพักผ่อน หลังจากรักษาตัวมานานเกือบ 3 ปี อาการก็เร่ิมแย่ลง 
ดิฉันจึงย้ายไปรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลเอกชน ในตอนแรกก็ยังพอมีเงินรักษา 
ยอมรับว่ายาช่วยให้ดีข้ึนได้ แต่ด้วยภาระค่าใช้จ่ายท่ีสูงข้ึน และมีลูก 3 คน
ที่ต้องเลี้ยง ทำาให้ดิฉันต้องหยุดรับการรักษากับโรงพยาบาลเอกชนไป  
ต่อมามีคนแนะนำาให้ไปรักษาด้วยการนวดคลายเส้น และยาสมุนไพร 
ที่แม้ว่าจะช่วยทุเลาอาการของโรคได้บ้าง แต่การหยุดยาของแพทย์ 

ในระยะเวลาเพียงแค่ 2 เดือนกว่าๆ 
อาการของดิฉันดีขึ้นมากเลยค่ะ 

อ้าปากได้กว้างมากขึ้น น้ำาลายไม่ไหลออกจาก
มุมปากอีกแล้ว ผิวหนังน่ิมลงมาก เหน่ือยน้อยลง 

ผิวใสขึ้น รอยด่างดำาก็จางลงมาก

ทำาให้อาการของโรคทรุดลงไปอีก ดิฉันมีอาการมือชา และเจ็บตลอดเวลา 
น้ิวมือบวมตึง กำามือไม่ได้ ยืดน้ิวก็ไม่ได้ คอมีแต่รอยด่างดำา ริมฝีปากบน
เร่ิมหายไป รับประทานอาหารด้วยช้อนลำาบาก มือหยิบจับของลำาบากมาก 
ถือของ และอุ้มลูกไม่ค่อยได้ เนื่องจากมีพังผืดมากดทับตามส่วนต่างๆ
ของร่างกาย ทำาให้ร่างกาย และผิวหนังแข็งตึง ตอนนั้นพังผืดเร่ิมลาม
เข้าไปที่ปอดแล้ว มีอาการเหนื่อย และหอบด้วยค่ะ ทำาให้ไม่สามารถ
ทำางานได้ ต้องขายของทางออนไลน์เพียงอย่างเดียว เพื่อหาเงินค่ายา
ค่าเทอม และค่านมลูก เพราะชีวิตยังคงต้องดำาเนินต่อไปค่ะ จนกระท่ัง
ได้มารู้จักกับบริษัท  ไทยธรรมฯ  โดยได้รับความกรุณาจากพี่เปิ้ล 
จารุณี เดส์แน็ช และ ดร.ภญ.อาริยา สาริกะภูติ ได้เข้ามาช่วยเหลือ 
และดูแลทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยในการรักษาดูแลโรค
ของดิฉัน โดยรับประทานน้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมส�รสกัดจ�ก
เมล็ดองุ่น น้ำ�มันปล�สกัดชนิด EPA เข้มข้น ส�รสกัดจ�กน้ำ�มันรำ�ข้�ว
และโคคิวเท็น ส�รอ�ห�รเพื่อก�รซ่อมแซมร่�งก�ย สมุนไพรจีน
สำ�หรับก�รบำ�รุงร่�งก�ย ปรับสมดุล ส�รอ�ห�รปรับสมดุลลำ�ไส้ 
ส�รสกัดจ�กกระดูกอ่อนปล�ฉล�ม ส�รอ�ห�รกระตุ้นก�รสร้�ง
คอลล�เจนชนิดชงด่ืมรสโกโก้ และยังติดต้ังเคร่ืองทำ�น้ำ�ด่�งอัลค�ไลน์
ไวทอป เพื่อให้ดิฉัน และลูกๆ ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพ และทำาเป็นอาชีพ
เพ่ือหารายได้เสริมจากการขายน้ำาได้ด้วย นอกจากน้ียังใช้ท่ีรัดฝ่�มือไวทอป
ด้วย ในระยะเวลาเพียงแค่ 2 เดือนกว่าๆ อาการของดิฉันดีขึ้นมาก
เลยค่ะ อ้าปากได้กว้างมากขึ้น น้ำาลายไม่ไหลออกจากมุมปากอีกแล้ว 
ผิวหนังนิ่มลงมาก เหนื่อยน้อยลง ผิวใสขึ้น รอยด่างดำาก็จางลงมาก 
จึงฝากไปยังทุกคนว่า ควรพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้
ตรงเวลา และแบ่งแยกเวลาให้เหมาะสม ทำางานให้พอดีกับร่างกาย
ของตัวเอง เราจะได้มีเวลาพักผ่อนให้เพียงพอ สุขภาพก็จะแข็งแรงค่ะ

“
”

ชีวิตนี้ยังมีหวัง

คุณสุภาภร  ชุมทอง (จอย)    
อายุ 33 ปี   จังหวัด   สงขลา

Before
เมษายน 2015

5

After
กรกฎาคม 2015
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โปรไบโอติค หรือ จุลชีพท่ีมีชีวิต เป็นส่วนประกอบสำาคัญ
ในอาหารของชาวเมดิเตอร์เรเนียน และชาวตะวันออก ในรูปแบบของ
นมเปรี้ยว หรือผักดองมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้ว และมีการบันทึก
กันต่อๆมาว่า ผู้คนท่ีอยู่ในถ่ินดังกล่าว จะมีอุบัติการณ์ของโรคเร้ือรัง
หรือโรคของความเสื่อมชรา น้อยกว่าผู้คนที่อยู่ในแถบอื่น

 
ปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์หลายสาขา ได้ระดมมันสมอง 

และการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ และพบว่า สิ่งมีชีวิตที่สำาคัญที่สุด
ของสุขภาพชีวิตมนุษย์ หาใช่เซลล์ของมนุษย์เองไม่ ในขณะที่เซลล์
ของร่างกายเรา  มีเพียง  10  ล้านล้านเซลล์  แต่ร่างกายเรา
กลับประกอบไปด้วยจุลชีพท่ีอยู่ร่วมกับเราถึง 100 ล้านล้านตัว น่ันคือ
ตัวเราเอง เป็นเพียง 10% ของประชากรสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในร่างกาย
เท่าน้ัน นักวิทยาศาสตร์พบว่า จุลชีพจำานวน 100 ล้านล้านตัวนี่เอง ที่
เป็นตัวกำาหนดสุขภาพของมนุษย์ในหลากหลายแง่มุม และได้ถูก
ตั้งชื่อวิชาการนี้ เป็นสาขาใหม่ด้านสุขภาพที่ชื่อว่า ฟาร์มาไบโอติค
(Pharmabiotic) หรือเภสัชจุลชีพ ซึ่งเภสัชจุลชีพ จะเป็นการศึกษา
การใช้โปรไบโอติค หรือจุลชีพมีชีวิต ในฐานะสารซึ่งมีฤทธิ์ในทางยา
จากธรรมชาติในการรักษา และป้องกันโรคต่างๆ รวมถึงการยืดอายุขัย
ของมนุษย์ นักวิทยาศาสตร์พบว่า จุลชีพที่มีประโยชน์ในร่างกาย
มนุษย์สามารถผลิตสารธรรมชาติท่ีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์
จำานวนนับไม่ถ้วน

ฟาร์มาไบโอติค คืออะไร 
จุลชีพจำานวน 100 ล้านล้านตัวท่ีมีอยู่ในร่างกายของมนุษย์น้ัน 

มีหลากหลายสายพันธุ์ จำานวนอยู่ระหว่าง 500-1,000 สปีชีส์ 
แต่มีเพียงประมาณ 30-40 สปีชีย์ ที่ประกอบเป็น 99% ของ
ประชากรจุลชีพ แต่ที่มีที่ทำาการวิจัย และใช้ในทางการแพทย์ 
ในเชิงพาณิชย์ จะมีเพียงไม่กี่สายพันธุ์ โดยที่สายพันธุ์หลักคือ
ไบฟิโดแบคทีเรีย (Bifidobacteria) และแลคโตบาซิลไล 
(Lactobacilli) โดยมีจำานวนของไบฟิโดแบคทีเรีย ต่อจำานวนของ
แลคโตบาซิลไล คือ 1000 : 1 สายพันธุ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
มนุษย์มากกว่า และมีงานวิจัยทางการแพทย์มากที่สุดทั่วโลก คือ 
สายพันธุ์ไบฟิโดแบคทีเรีย 

 
จุลชีพที่อาศัยร่วมอยู่ในร่างกายเรา มีอยู่ตามส่วนต่างๆ

ของร่างกายด้วยจำานวนที่แตกต่างกัน โดยที่ผิวหนังของเราจะมี
ประมาณ  1 ล้านล้านตัว ในปากมีประมาณ 1 หม่ืนล้านตัว ในลำาไส้ 
มี 100 ล้านล้านตัว ซ่ึงเท่ากับน้ำาหนักประมาณ 1-2 กก. ส่วนใหญ่
จะเป็นพวกท่ีหายใจแบบไม่ใช้อากาศ และก็ยังมีอยู่ในส่วนอ่ืนๆด้วย 
เช่น ในช่องจมูก ในช่องคลอด เมื่อดูจากจำานวนแล้ว จะเห็นได้ว่า
จุลชีพส่วนใหญ่ของเราอาศัยอยู่ในลำาไส้
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ฟาร์มาไบโอติค หรือเภสัชจุลชีพ จะทำาการคัดเลือกสายพันธ์ุ
จุลชีพท่ีมีประโยชน์ นำามาเพาะพันธ์ุ แล้วให้มนุษย์รับประทานในรูป
จุลชีพมีชีวิต เพื่อให้ร่างกายนำาไปผลิตสารธรรมชาติต่างๆที่ร่างกาย
ต้องการต่อไป 

โปรไบโอติค หรือ จุลชีพมีชีวิตคืออะไร
 เมื่อพูดถึงโปรไบโอติค นักวิทยาศาสตร์จะหมายความถึง 

จุลชีพท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ ส่วนใหญ่ก็จะพบในทางเดินอาหาร
โดยเฉพาะในลำาไส้ของผู้ที่มีสุขภาพดี จุลชีพที่มีประโยชน์เหล่านี้ ให้
ประโยชน์ด้านสุขภาพกับร่างกาย โดยผ่านการทำางานหลายกลไก 
ซึ่งเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน และเกี่ยวข้องโดยตรงกับเซลล์ร่างกาย
มนุษย์โดยเป็นปฏิกริยาในระดับโมเลกุล 

บทบาททางสุขภาพของจุลชีพที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
หน้าที่ และความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโต หรือ 
ทำาลายจุลชีพตัวร้ายที่เป็นภัยต่อสุขภาพของมนุษย์ ลดโอกาส
การติดเชื้อ และลดโอกาสการเกิดสารพิษที่เป็นอันตราย
ต่อร่างกาย

ควบคุมระบบภูมิต้านทานของร่างกาย ให้พอเหมาะ ไม่มากเกินไป
และไม่น้อยจนเกินไป

กระตุ้นภูมิต้านทานในขณะที่มีภาวะติดเชื้อในร่างกาย รวมทั้ง
ในผู้ป่วยโรคมะเร็งระหว่างการให้เคมีบำาบัด

ยับย้ังขบวนการอักเสบท่ีรุนแรง ซ่ึงอาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย 

ทำาให้ผนังลำาไส้แข็งแรง สมบูรณ์ ทำาหน้าท่ีเป็นปราการป้องกัน
ไม่ให้สิ่งที่เป็นอันตราย ทั้งเชื้อโรค และสารเคมี ถูกดูดซึม
เข้าสู่ร่างกาย

ทำาให้เกิดการส่งสัญญาณเคมีท่ีเป็นการส่ือสารระหว่างเซลล์ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพลำาไส้ และสุขภาพทั่วร่างกาย

รักษาอาการท้องเสีย และโรคติดเชื้อในลำาไส้

ป้องกันกระเพาะอาหารอักเสบ และแผลในกระเพาะอาหาร
จากการติดเชื้อ H.pyroli

ป้องกัน และร่วมบำาบัดโรคลำาไส้อักเสบ   ลำาไส้แปรปรวน 
อันเนื่องมาจากภาวะไม่สมดุลของจุลชีพในลำาไส้

ป้องกันการเกิดมะเร็งลำาไส้ใหญ่

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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เมื่อมนุษย์มีอายุมากขึ้น จำานวนจุลชีพที่มีประโยชน์ในลำาไส้
จะลดน้อยลงตามธรรมชาติ ทำาให้โปรไบโอติค หรือการเสริมสร้าง
จุลชีพท่ีมีประโยชน์ เป็นเร่ืองสำาคัญอย่างมากต่อการบำารุงสุขภาพ 
และกระตุ้นภูมิต้านทานของผู้สูงอายุ

การคัดเลือกสายพันธ์ุจุลชีพท่ีมีประโยชน์ 
ไบฟิโดแบคทีเรียล ลองกุม สายพันธ์ุ BB536 เป็นจุลชีพสายพันธ์ุ
ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพลำาไส้ และสุขภาพร่างกายอย่างยิ่ง
มีงานวิจัยทางการแพทย์ที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์โลก
มากที่สุดในโลก ถึงกว่า 100 งานวิจัย

จุลชีพสายพันธุ์ไบฟิโดแบคทีเรีย มีงานวิจัยต้านอาการอักเสบ 
ต้านการติดเชื้อ ป้องกันโรคหัวใจ และหลอดเลือด และ 
ป้องกันมะเร็ง

ไบฟิโดแบคทีเรียล ลองกุม สายพันธุ์ BB536 มีความทนทาน
ต่อกรดในกระเพาะ เมื่อรับประทานเข้าไป ยังคงสภาพมีชีวิต
เป็นจำานวนมากในลำาไส้  
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ส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนกับร่างกาย หากจุลชีพในทางเดินอาหาร
เสียสมดุล   (Dysbiosis)

หากจุลชีพท่ีมีประโยชน์ในทางเดินอาหารของเรามีน้อยเกินไป   
หรือจุลชีพท่ีอาจเป็นอันตรายมีมากเกินไป  จะทำาให้เกิดภาวะ
เสียสมดุลของจุลชีพในทางเดินอาหาร ซ่ึงจะนำาไปสู่โรคเร้ือรัง
หลายชนิด เช่น โรคลำาไส้อักเสบ (inflammatory bowel 
disease) โรคมะเร็ง โรคหัวใจ และหลอดเลือด โรคอ้วนลงพุง

นักวิทยาศาสตร์พบว่า ภาวะภูมิแพ้ โรคหอบหืด ภูมิต้านทานต่ำา 
และภูมิเพี้ยน หรือภาวะภูมิแพ้ตัวเอง ล้วนแล้วแต่มีสาเหตุ
มาจากภาวะเสียสมดุลของจุลชีพในลำาไส้ด้วยกันทั้งสิ้น  

การเสียสมดุลของจุลชีพในลำาไส้ จะนำาไปสู่ภาวะน้ำาหนักเกิน 
และโรคอ้วนลงพุง ซ่ึงจะทำาให้การลดน้ำาหนัก เป็นไปได้ยาก
มาก เว้นแต่มีการปรับสมดุลของจุลชีพร่วมด้วย

การปรับสมดุลของจุลชีพในลำาไส้
รับประทานโปรไบโอติค หรือจุลชีพที่มีชีวิต สายพันธุ์ที่เป็น
ประโยชน์ เช่น ไบฟิโดแบคทีเรีย และแลคโตบาซิลไล

รับประทานพรีไบโอติค หรืออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย

รับประทานผักทั้งก้านอ่อน และก้านแข็ง เส้นใยที่ละลายน้ำา
ได้ในพืชเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียอย่างหนึ่ง

พักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอ

การกำาจัดความเครียด หรือการหาวิธีการผ่อนคลายท้ังร่างกาย
และจิตใจ

หลีกเล่ียงการรับประทานยาปฏิชีวนะโดยไม่จำาเป็น และหากจำาเป็น
ต้องรับประทานยาปฏิิชีวนะ หลังการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ 
ต้องรับประทานโปรไบโอติค และพรีไบโอติค ตามเพื่อรักษา
สมดุลจุลชีพในลำาไส้
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โรคออโตอิมมูน (Autoimmune Disease) เป็นโรคที่มีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งโดยปกติ
ทำาหน้าท่ีต่อต้าน และทำาลายส่ิงแปลกปลอมท่ีเข้ามาในร่างกาย กลับมองว่าเซลล์ร่างกายของตัวเองเป็นส่ิงแปลกปลอม 
ภูมิต้านทาน และภาวะอักเสบ รวมถึงแอนต้ีบอด้ีต่างๆ ซ่ึงปกติใช้ทำาลายเช้ือโรค กลับทำาลายเซลล์ตัวเอง เกิดเป็น
โรคท่ีเรียกว่า “ภูมิแพ้ตัวเอง” หรือ “โรคภูมิเพี้ยน”

โรคภูมิแพ้ตัวเอง หรือภูมิต้านทานทำาลายตัวเอง เป็นโรคท่ีไม่มีสาเหตุแน่ชัด นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่า 
อาจเกิดได้หลายสาเหตุ ทั้งปัจจัยแวดล้อม การดำาเนินชีวิต และพันธุกรรม สาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากความไม่สมดุล
ของจุลชีพในลำาไส้  ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการควบคุมภูมิต้านทานของร่างกาย

โรคในกลุ่มภูมิแพ้ตัวเอง มีต้ังแต่ โรคลำาไส้อักเสบ ท่ีเรียกว่า ซีลิแอค ดิซีส (Celiac Disease) เกิดจากการ
อักเสบท่ีลำาไส้เล็ก ทำาให้ไม่สามารถดูดซึมไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และสารอาหารอ่ืนๆ ได้อย่างเพียงพอ ผลจากการขาด
สารอาหารท่ีลำาไส้เล็ก ทำาให้ลำาไส้เล็กไม่สามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้เกิดภาวะโลหิตจาง 
อ่อนเพลีย น้ำาหนักตัวลดลง กระดูกพรุน การเจริญเติบโตช้า ในวัยเด็ก ผิวหนัง และระบบประสาททำางานผิดปกติ

นอกจากนี้ ยังมีีโรคโครน ดิซีส (Crohn’s Disease) หรือลำาไส้แปรปรวน  ท้องผูกสลับกับท้องเสีย  
ซ่ึงอยู่ในกลุ่มของโรค Inflammatory Bowel Disease (IBD) เป็นกลุ่มโรคท่ีมีการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร 
การถ่ายอุจจาระผิดปกติ ถ่ายบ่อย อุจจาระปนมูกเลือด ท้องเสียอย่างรุนแรง ปวดท้อง บางครั้งมีอาการอื่น ได้แก่ 
เหนื่อยล้า ไม่สบายตัว เบื่ออาหาร และมีไข้ร่วมด้วย

  โรคภูมิแพ้
ตัวเอง 

กับอาหารเสริม
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ผนังหลอดเลือด  หรือคอลลาเจนโปรตีนท่ีผิวหนังเกิดเป็นสารช่ือ AGE 
ตัวน้ี ซ่ึงนอกจากสารน้ีจะทำาลายหลอดเลือด ทำาลายผิวแล้ว ในร่างกาย
ของคนท่ีเป็นภูมิแพ้ตัวเอง บางทีร่างกายยังคิดว่าสารน้ีเป็นส่ิงแปลกปลอม 
ก็เลยสร้างภูมิต้านทานมาต้านสารพวกนี้ ทำาให้อาการกำาเริบ ทำาให้
เนื้อเยื่อที่ถูกต้านโดนทำาลายโดยภูมิตัวเองอีก

สารอาหารท่ีควรรับประทาน คือ พืช ผัก 
ผลไม้ และสารอาหารเส้นใยสูง
การร่วมบำาบัดโรคภูมิแพ้ตัวเองโดยใช้สารอาหาร
ในแบบแพทย์ทางเลือก
 ส�รอ�ห�รต้�นก�รอักเสบ : ร่างกายของผู้ที ่เป็น
โรคภูมิแพ้ตัวเอง จะเกิดการอักเสบท่ัวตัว คือ ภูมิต้านทานของตัวเอง
ไปต้านระบบไหน ระบบน้ันก็จะเกิดการอักเสบ นักวิทยาศาสตร์พบว่า 
ในคนที่เป็นภูมิแพ้ตัวเอง สารอาหาร หรืออาหารเสริมที่ควรกินมี
น้ำามันปลา ซึ่งให้ผลดีพอๆกับยาต้านอาการอักเสบ  

 ส�รอ�ห�รเพ่ิมระดับดีเอชอีเอ (DHEA) : DHEA 
เป็นสารตั้งต้นในการผลิตสเตียรอยด์ ฮอร์โมน ซึ่งระดับดีเอชอีเอจะ
ลดลงเมื่อมนุษย์มีอายุมากขึ้น การลดระดับของ DHEA นำาไปสู่โรค
แห่งความเสื่อม และโรคเรื้อรังหลายชนิด รวมถึงมะเร็ง โรคหัวใจ
และหลอดเลือด ภาวะซึมเศร้า ความเครียด และความผิดปกติทาง
ระบบประสาท รวมถึงอาจนำาไปสู่ภาวะภูมิแพ้ตัวเองได้ มีงานวิจัย
ในผู้หญิงที่เป็นภูมิแพ้ตัวเอง โรค Sjogren’s Syndrome จำานวน 
10 คน พบว่ามีระดับ DHEA ในเลือดต่ำา 

 ก�รเพิ่มระดับ DHEA  :  ทำาได้โดยการรับประทาน
ไขมันตัวดี เช่น น้ำามันปลา น้ำามันมะพร้าว น้ำามันมะกอก กลอย 
หอยนางรม  ถั่วเหลือง การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ และ
การออกกำาลังกาย 

 ส�รอ�ห�รต้�นอนุมูลอิสระ : ในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ตัวเอง 
ปริมาณอนุมูลอิสระในร่างกายที่เกิดขึ้น จะมากกว่าคนปกติมาก 
อาหารเสริมกลุ่มต้านอนุมูลอิสระที่นักวิทยาศาสตร์แนะนำาใน
โรคภูมิแพ้ตัวเอง มีวิตามินอี วิตามินซี สารสกัดเมล็ดองุ่น สารสกัด
เปลือกองุ่น เบต้าแคโรทีน โคเอนไซม์คิวเทน แร่ธาตุซีลีเนียม แล้วก็
แอสต้าแซนทิน เครื่องดื่มที่แนะนำาจะเป็นชา

โรคเบาหวานประเภทที่ 1 ที่เกิดจากภูมิคุ้มกันตัวเองทำาลาย
ตับอ่อน โรคเอสแอลอี (SLE) โรคต่อมไทรอยด์อักเสบ ฮาชิโมโต 
(Hashimoto’s thyroiditis) โรคปลอกประสาทเส่ือมแข็ง (Multiple 
Sclerosis) ซึ่งเป็นโรคที่ทำาให้เกิดปัญหาในระบบประสาทสมอง 
และไขสันหลัง ผลของปัญหานี้จึงเกิดความผิดปกติต่อการทำางาน
ในส่วนต่างๆของร่างกาย ซ่ึงมีระบบประสาทควบคุมอยู่ โรคหนังแข็ง 
(Scleroderma)  ซ่ึงมีการสะสมของพังผืดคอลลาเจนท่ีผนังหลอดเลือด 
อวัยวะภายใน มีการแข็ง และหนาตัวของผิวหนัง มีการแข็งตัวของ
หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงผิวหนัง อวัยวะภายใน เช่น หลอดอาหาร ปอด 
หัวใจ และไต ทำาให้เกิดอาการที่ระบบนั้น

การแพทย์แผนปัจจุบันกับการรักษาโรคภูมิแพ้ตัวเอง
การแพทย์แผนปัจจุบัน จะเป็นการรักษาด้วยการใช้ยา 

กลุ่มสเตียรอยด์ กลุ่มอินเตอร์เฟอร์รอน เบตา (Interferon-beta) 
ซึ่งเป็นกลุ่มยาที่ทำาลายเซลล์สร้างภูมิคุ้มกันต้านทานท่ีทำาให้เกิดโรค
โดยตรง โดยหลักแล้วจะเป็นการรักษาตามอาการ เช่น ในกรณีที่
ผู้ป่วยปวดข้อก็อาจให้ยาแก้ปวด เป็นต้น

แพทย์ทางเลือกกับการร่วมบำาบัดโรคภูมิแพ้ตัวเอง
แพทย์ทางเลือกใช้หลักการปรับพฤติกรรม และการใช้สารอาหาร

ที่ปรับภูมิต้านทาน สารอาหารลดอาการอักเสบ ในผู้ป่วยที่เป็น
โรคภูมิแพ้ตัวเอง ร่างกายของผู้ป่วยต้องการสารอาหารที่ดีอย่างมาก 
แต่เป็นการกินที่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆ เพื่อให้ร่างกายได้
ซ่อมแซมตัวเอง และได้ปรับตัว ร่วมกับการปรับวิถีการดำาเนินชีวิต 
โดยหลีกเลี่ยงวิถีชีวิตที่ไปกระตุ้นภาวะภูมิเพี้ยน นั่นคือกำาจัดปัจจัย
ภายนอกที่จะทำาให้โรคกำาเริบ หรืออาการของโรคแย่ลงออก

การปรับพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ตัวเองมีดังน้ี
ปัจจัยที่ทำาให้โรคกำาเริบมี ความเครียด การนอนไม่หลับ 

การนอนดึก การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สร้างความเครียด เช่น ร้อนจัด 
หนาวจัด ที่แออัด รถติดจัดๆ การไม่ออกกำาลังกาย การไม่ผ่อนคลาย 
การโดนแสงแดดจัดนานเกินไป การใช้ร่างกายหักโหมเกินไป การพักผ่อน
ไม่เพียงพอ สารอาหารที่ทำาให้โรคแย่ลง คือ ข้าว แป้ง น้ำาตาล 
เพราะน้ำาตาลทำาให้เกิดการเชื่อมกับโปรตีนในร่างกาย เช่น โปรตีน
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 ส�รอ�ห�รปรับสมดุลภูมิต้�นท�น : ชาเขียวมี
สารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง และให้ผลดีต่อโรคภูมิแพ้ตัวเอง 
งานวิจัยในห้อง Lab พบว่า สาร Catechin ในชาเขียว กระตุ้น
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเซลล์มนุษย์ ที่ทำาให้เซลล์ไม่ถูกทำาลายจาก
ภูมิต้านทานของตัวเอง นอกจากนี้ชาเขียวยังลดอาการอักเสบได้ด้วย

สารอาหารบำารุงตับ
ตับเป็นอวัยวะท่ีเป็นศูนย์กลางการกำาจัดสารพิษทุกชนิดในร่างกาย 

รวมทั้งสิ่งแปลกปลอมที่ถูกทำาลายโดยระบบภูมิต้านทานของร่างกาย 
การบำารุงตับให้ทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นกุญแจสำาคัญ
อันหนึ่งในการร่วมบำาบัดโรคภูมิแพ้ตัวเองในแบบแพทย์ทางเลือก

การปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำาไส้ 
85% ของภูมิต้านทานถูกสร้างในทางเดินอาหาร การที่จะ

ปรับสมดุลระบบภูมิต้านทาน จำาเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องปรับสมดุลจุลชีพ
ที่มีประโยชน์ และรักษาลำาไส้ให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรง สมบูรณ ์
สารอาหารที่แนะนำาคือ การรับประทานโปรไบโอติค (จุลชีพที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย) และพรีไบโอติค (อาหารเลี้ยงจุลชีพตัวดี) 
เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศน์ของจุลชีพที่ดีในลำาไส้ และกรดอะมิโน 
และกรดอะมิโนกลูตามีน เพ่ือช่วยเสริมสร้างผนังลำาไส้เล็กให้แข็งแรง 
และดูดซึมสารอาหารได้ดี

การกำาจัดความเครียด คือ กุญแจสำาคัญต่อการ
บำาบัดภาวะภูมิแพ้ตัวเอง

การหาวิธีจัดการกับความเครียดเป็นเร่ืองสำาคัญมากสำาหรับ
ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ตัวเอง เพราะนอกจากความเครียดจะทำาให้อาการ
ของโรคภูมิเพ้ียนกำาเริบแล้ว ความเครียดยังทำาให้เกิดโรคต่อมหมวกไต
อ่อนแรงอีกด้วย เมื่อต่อมหมวกไตอ่อนแรง ก็จะทำาให้ต่อมหมวกไต
ผลิต DHEA ได้น้อยลง ซึ่งทำาให้โรคกำาเริบขึ้นได้ ทางหนึ่งที่จะเพิ่ม
ระดับ DHEA ได้คือ การโดนสัมผัส เช่น การเข้ารับบริการการนวด 
ทั้งผ่อนคลาย ทั้งเพิ่มซีโรโทนิน ฮอร์โมนแห่งความสุข แล้วก็เพิ่ม 
DHEA ได้อีกด้วย นอกจากน้ันยังต้องนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ 
และออกกำาลังกายอย่างสม่ำาเสมอ 
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การหยดน้ำามนั
ลงบนโฟม 

ไม่ใช่วิธีการทดสอบ
น้ำามันปลา

ปัจจุบันนี้ มีบางบริษัท ทำาการทดสอบน้ำามันปลา
หลายชนิด   โดยการหยดลงบนโฟมซึ่งมีส่วนประกอบของ
สารโพลีสไตรีน (Polystyrene) และพบว่าน้ำามันเหล่านั้น
ละลายโฟมได้  จึงอ้างว่า  น้ำามันปลาที่ละลายโฟมได้อาจ
ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิง

น้ำามันปลาบริสุทธิ์ทุกชนิดในโลกนี้ ล้วนทำาปฏิกริยา
กับสารโพลีสไตรีน  (Polystyrene)  ในโฟมด้วยกันทั้งสิ้น 
เพียงแต่ว่าปฏิกริยาน้ัน จะเกิดช้า หรือเร็วเท่าน้ัน น้ำามันทุกชนิด
ในโลกก็ให้ผลเช่นเดียวกัน ตามกฎทางเคมีว่า “สิ่งที่เหมือนกัน
ย่อมละลายกัน” หรือ “Like dissolves like.” น้ำาละลายในน้ำา 
น้ำามันละลายในน้ำามัน น้ำามันปลาท่ีขายในตลาดสุขภาพปัจจุบัน
จะมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบท่ีเป็นเอสเทอริไฟด์ เอทิลเอสเทอร์ 
(Esterified Ethylester) ซึ่งเป็นรูปแบบที่น้ำามันปลาที่ใช้ใน
งานวิจัยทางการแพทย์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ท่ัวโลก 
และเป็นรูปแบบของน้ำามันปลาท่ีบริษัทไทยธรรมฯ ใช้ เน่ืองจาก
เป็นรูปแบบท่ีมีความคงตัวกว่า และกำาจัดกล่ินของน้ำามันปลาจาก
ธรรมชาติได้มากกว่า อีกรูปแบบหน่ึงซ่ึงบางบริษัทใช้ คือ รูปแบบ
ของไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride Form) 

น้ำามันปลาในรูปแบบของ เอสเทอริไฟด์ เอทิลเอสเทอร์
จะทำาปฏิกริยากับสารโพลีสไตรีนในโฟม ได้เร็วกว่าน้ำามันปลา
ในรูปแบบของไตรกลีเซอร์ไรด์มาก ทำาให้บางบริษัท นำาไปกล่าวอ้าง
ในทางที่ผิด ว่าน้ำามันปลาที่ละลายโฟมได้ ไม่ปลอดภัย ซึ่งเป็น
ความเข้าใจผิดโดยส้ินเชิง ในร่างกายของมนุษย์ไม่ได้มีส่วนประกอบ
ใดๆที่เป็นโพลีสไตรีนเหมือนในโฟม น้ำามันปลาในรูปแบบของ
เอสเทอริไฟด์ เอทิลเอสเทอร์ จึงไม่มีผลเสียใดๆต่อเซลล์ร่างกาย
ของมนุษย์

ในการผลิตน้ำามันปลาน้ัน รูปแบบแรกจะเป็นไตรกลีเซอร์ไรด์
ฟอร์ม (Triglyceride Form) ซ่ึงจะมีกล่ินไม่พึงประสงค์ของ
น้ำามันปลามากกว่า และมีความคงตัวน้อยกว่า หืนได้ง่ายกว่า 
บริษัทส่วนใหญ่ที่จำาหน่ายน้ำามันปลาทั่วโลก จึงทำากระบวนการ
เอสเทอริไฟด์ในการผลิต เพื่อให้ได้น้ำามันปลาในรูปแบบของ
เอสเทอริไฟด์ เอทิลเอสเทอร์ (Esterified Ethylester) ซึ่ง
มีความคงตัวมากกว่า และกลิ่นน้อยกว่า จึงทำาให้มีปริมาณ
กรดไขมันโอเมก้า-3 มากกว่า ท้ังปริมาณกรดไขมัน DHA และ EPA 
ก็มากกว่าด้วย ยิ่งน้ำามันปลาของบริษัทใด มีความเข้มข้นของ
กรดไขมันโอเมก้าย่ิงสูง จะย่ิงละลายโฟมได้เร็วย่ิงข้ึน เนื่องจากมี

REFERENCES:
1. Krokan HE, Bjerve KS, Mørk E. The enteral bioavailability of eicosapentaenoic 
acid and docosahexaenoic acid is as good from ethyl esters as from glyceryl 
esters in spite of lower hydrolytic rates by pancreatic lipase in vitro. Biochim 
Biophys Acta. 1993 May 20;1168(1):59-67. PMID: 8504143
2. von Schacky C. A review of omega-3 ethyl esters for cardiovascular 
prevention and treatment of increased blood triglyceride levels. Vasc Health 
Risk Manag. 2006;2(3):251-62. Review. PMID: 17326331
3. Rupp H, et al. Risk stratification by the “EPA+DHA level” and the “EPA/AA 
ratio” focus on anti-inflammatory and antiarrhythmogenic effects of long-chain 
omega-3 fatty acids. Herz. 2004 Nov;29(7):673-85. Review. Erratum in: Herz. 
2004 Dec;29(8):805. PMID: 15580322

โครงสร้างที่ไร้ขั้ว (Non Polar) ในโครงสร้างโมเลกุล
มากกว่า ใกล้เคียงกับโครงสร้างของโพลีสรีนในโฟม
มากกว่า

ในทางงานวิจัยทางการแพทย์แล้ว น้ำามันปลา  
   ในรูปแบบของเอทิลเอสเทอริไฟด์ จะเป็นน้ำามันปลา    
    ชนิดท่ีนิยมใช้ในงานวิจัย เน่ืองจากให้ผลการทดลอง
    ที่มีความสม่ำาเสมอของผลมากกว่า เมื่อเข้าไป
     ในร่างกายมนุษย์  น้ำามันปลาในรูปแบบของ
       เอทิลเอสเทอริไฟด์ จะเปล่ียนเป็นกรดไขมันอิสระ

  (Free Fatty Acid) ในอัตราที่สม่ำาเสมอ 
   กว่าน้ำามันปลารูปแบบของไตรกลีเซอร์ไรด์
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New 
Active
Recruit 
2015

มิถุนายน 2015 มิถุนายน 2015

พฤษภาคม 2015 พฤษภาคม 2015

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่�ยผ่�นศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน พฤษภ�คม 2015

คุณจุฑานาถ สิงห์ถม
 ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.กรุงเทพฯ

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 529,375  บาท

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ
ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย 1,118,485  บาท

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่�ยผ่�นศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน พฤษภ�คม 2015

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน�่ยผ่�นศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน มิถุน�ยน 2015

คุณภูดิท บวรธรรมรักษ ์
ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ สายไหม จ.กรุงเทพฯ
มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 1,376,618 บาท

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่�ยผ่�นศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน มิถุน�ยน 2015

คุณจุฑานาถ สิงห์ถม
 ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.กรุงเทพฯ

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 514,700 บาท

พฤษภาคม 2015

คุณครองขวัญ  มาศวรรณา
ผู้ที่มียอด New Active Recruit 

สูงสุด ประจำาเดือน พฤษภาคม 2015
มียอด New Active Recruit 

จำานวน 21 ท่าน

มิถุนายน 2015

คุณอัญชิษฐา  สหพันธุ์เฉลิม
ผู้ที่มียอด New Active Recruit 

สูงสุด ประจำาเดือน มิถุนายน 2015
มียอด New Active Recruit 

จำานวน 18 ท่าน
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ดิฉันเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับ นอนหลับยากมาก 
เป็นมานานหลายปี  จนเมื่อปี 2010  ดิฉันตัดสินใจไปพบแพทย์ 
และตรวจพบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง จึงต้องไปพบแพทย์ตามนัด
และรับประทานยาลดความดันโดยตลอด ซึ่งทุกครั้งที่ไปพบแพทย์
ก็พบว่าค่าความดันไม่ลดลงเลย  ทำาให้โดนแพทย์ตำาหนิเรื่อง
การดูแลตัวเองอยู่เสมอ  จึงตัดสินใจไม่ไปพบแพทย์อีก  และ
เก็บตัวอย่างยามาหาซื้อรับประทานเอง อาการที่มักเป็นบ่อยๆ คือ 
มึนหัว และบางครั้งก็ปวดไปทั้งหัวเลยค่ะ อาการต่างๆ ที่เป็นทำาให้
ดิฉันทำางานลำาบากมาก วันไหนที่มีอาการกำาเริบ ต้องหยุดขายของ 
และกลับมานอนพักที่บ้าน เวลานอนจะหลับนานกว่า 10 ชั่วโมง
เลยค่ะ ตอนนั้นต้องรับประทานยาตลอดเลย เพราะรู้สึกกลัวว่าจะ
เป็นอันตรายหากความดันโลหิตข้ึนสูงมาก จนกระท่ังกลางปี 2014 
น้องสาวของดิฉัน ได้แนะนำาให้ลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของบริษัท ไทยธรรมฯ น้ำามันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น 
น้ำามันปลาผสมใบแปะก๊วย และน้ำามันรำาข้าวผสมโคคิวเท็น หลังจาก

รับประทานไปได้เพียง 20 วัน ก็รู้สึกดีขึ้นมาก เริ่มมั่นใจว่า
มาถูกทางแล้ว  จึงรับประทานอย่างต่อเนื่องตลอด 2 เดือน 
อาการที่เป็นอยู่ก็หายเป็นปกติ สุขภาพก็ดีขึ้น ไม่มึนหัว และ
ไม่ปวดหัวอีกเลย  และท่ีสำาคัญคือไม่เหน่ือยง่าย  ทำาให้สามารถ
กลับมาทำางานได้เหมือนปกติแล้วค่ะ

ดิฉันป่วยเป็นโรคไทรอยด์ นอนไม่ค่อยหลับ ปวดข้อเข่า มีค่าไขมัน
ในเลือดสูง และเส่ียงต่อการเป็นโรคหัวใจ เน่ืองจากเส้นเลือดไปเลี้ยง
หัวใจตีบ  มือ  ขา  และหน้าบวม น้ำาหนักตัวขึ้นมาเยอะมาก   เคย
พยายามลองลดน้ำาหนักมาแล้วหลายวิธี รวมทั้งไปพบแพทย์เพื่อ
ลดน้ำาหนัก แต่ก็ไม่ได้ผล จนกระท่ังพ่ีเอ๋ จุฑานาถ สิงห์ถม แนะนำาให้
ลองทำาตามสูตรคีโตเจนิค ไดเอท ร่วมกับการรับประทานผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารของบริษัท ไทยธรรมฯ มีสารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำาตาล 
และชุดคู่จ้ิน น้ำามันมะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น และน้ำามันปลา
ชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น รู้สึกว่าตัวเองมีชีวิตชีวาข้ึนมาก อาการ
เหนื่อยง่าย  และหายใจไม่อิ่มก็ดีขึ้น  นอนหลับสนิท อาการปวดขา
ก็หายไป ท้ังมือ ขา และหน้าก็ไม่บวมอีกแล้ว จนเพ่ือนๆทักว่าไปทำา
อะไรมาดูสวย และร่าเริงข้ึนมาก แถมน้ำาหนักยังลดลงอีกด้วย จาก
ที่เคยหนัก 69.5 กิโลกรัม  ปัจจุบันลดเหลือ 62 กิโลกรัมแล้วค่ะ 
ดีใจมากค่ะ เพราะเป็นคนอ้วนง่ายลงยาก น้ำาหนักลดลงได้ก็ถือว่า
สุดยอดแล้วค่ะ ที่ชอบมากๆ คือ ไม่ต้องอดอาหาร เพราะเป็นคน
ชอบรับประทานอาหาร สูตรน้ีสุดยอดมากค่ะ ดิฉันแนะนำาให้เพื่อนที่

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

เมื่อเดือน ก.พ. 2015 ดิฉันประสบอุบัติเหตุ ล้มกระแทกพื้น
อย่างรุนแรง รู้สึกเจ็บไปทั้งตัว ขยับตัวก็ลำาบาก จึงไปพบแพทย์ เพื่อ
ทำาการตรวจ และเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาล แพทย์แจ้งว่ามีอาการ
กระดูกแตกร้าว มีการเคลื่อนของกระดูกสะโพก และแนวขาด้านที่
กระแทก แพทย์จึงดามกระดูกไว้ก่อนในเบื้องต้น และแนะนำาว่าให้
รักษาโดยการผ่าตัดจะดีที่สุด เพราะถ้าหากไม่ผ่าตัด จะเคลื่อนไหว
ลำาบาก ต้องนอนติดเตียง ซึ่งจะทำาให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมา และ
เมื่อนอนเป็นระยะเวลานาน จะทำาให้เกิดแผลกดทับ และนำาไปสู่
ความพิการจนเดินไม่ได้  ตอนนั้นดิฉันกังวลใจมาก สับสนไปหมด แต่
ลูกสาวขอร้องไม่ให้ผ่าตัด จะขอดูแลแม่ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของบริษัท ไทยธรรมฯ ร่วมไปกับการรักษาของแพทย์แทน  โดยให้ดิฉัน
เริ่มรับประทานสารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม   สารอาหารเพื่อ
ป้องกันกระดูกเสื่อม  กระดูกพรุน  น้ำามันปลาชนิด EPA เข้มข้น ท่ีมี
สรรพคุณช่วยให้กระดูกประสานกันได้เร็วข้ึน ลดอาการปวด และบวม 
ให้ผลในการบำารุง และซ่อมแซมกระดูก นอกจากน้ี ยังใช้ผ้าห่มไวทอป  
และที่รัดเข่าไวทอป  เพื่อลดอาการเจ็บปวดทั่วร่างกาย  หลังจาก

รับประทานอย่างต่อเนื่องตลอด 2 เดือน อาการที่เป็นอยู่ก็หายเป็นปกติ 
สุขภาพก็ดีขึ้น ไม่มึนหัว และไม่ปวดหัวอีกเลย 

เพื่อนๆทักว่าไปทำาอะไรมาดูสวย และร่าเริงขึ้นมาก 
แถมน้ำาหนักยังลดลงอีกด้วย

คุณบุญเรือน  ใจกล้า
อายุ   68 ปี      อาชีพ แม่บ้าน   
จังหวัด ปทุมธานี

รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และใช้ผลิตภัณฑ์ไวทอปไป
ได้ประมาณ 1 เดือน อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ปัจจุบัน

อาการปวดหายไปแล้ว ที่ดีใจมากๆคือ ดิฉันเริ่มเดินได้แล้วค่ะ

คุณพิชญ์สินี   ภัทรจันมะโฮง
 อายุ   38  ปี     อาชีพ พนักงานบริษัท

 จังหวัด สมุทรปราการ  

คุณวนิดา   พรหมประเสริฐ 
อายุ  46  ปี    อาชีพ  ธุรกิจส่วนตัว   

จังหวัด กรุงเทพฯ

เป็นไทรอยด์เหมือนกันลองทำาตาม น้ำาหนักก็ลดลงเร็วมาก อาการ
เหนื่อยง่ายจากไทรอยด์ก็ดีขึ้นด้วย ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่
ทำาให้เพื่อนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ทำาให้มีเพื่อนอีกหลายคนที่สนใจ และ
เร่ิมทำาตามสูตรคีโตเจนิค ไดเอทด้วย ก็อยากจะฝากว่าชีวิตคนเรา
เกิดมาแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ

After
62 kg.

Before
69.5 kg.

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

14

รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และใช้ผลิตภัณฑ์ไวทอป
ไปได้ประมาณ 1 เดือน อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
ปัจจุบันอาการปวดหายไปแล้ว ที่ดีใจมากๆคือ ดิฉันเริ่มเดิน
ได้แล้วค่ะ รู้สึกว่าสุขภาพแข็งแรงขึ้น ต้องขอขอบคุณ 
บริษัท ไทยธรรมฯ ประทับใจมากๆค่ะ
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ดิฉันมีปัญหาเร่ืองน้ำาหนักตัว มีอาการปวดเข่า และเข่าเส่ือม ทำาอะไร
ก็ไม่คล่องตัว ใส่เสื้อผ้าคับไปหมด รู้สึกแน่น และอึดอัด ไม่มั่นใจ ยิ่ง
น้ำาหนักตัวเพ่ิมข้ึน ก็ทำาให้ปวดเข่ามากข้ึน เคยลองรับประทานยาลดน้ำาหนัก
แต่น้ำาหนักก็ไม่ลง กลับย่ิงเพ่ิมข้ึนไปอีก แถมยังมีค่าไขมันในเส้นเลือดเกิน
อีกด้วย จนกระท่ังน้องเอ๋ จุฑานาถ สิงห์ถม ได้แนะนำาให้ลองรับประทาน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากบริษัท ไทยธรรมฯ ก็รู้สึกสนใจมาก เพราะ
เคยเห็นน้องเอ๋เม่ือก่อนตัวใหญ่มาก  แต่ปัจจุบันกลับผอม  และสวยมาก
จึงตัดสินใจลองรับประทานน้ำามันมะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น 
และน้ำามันปลาชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น สารสกัดจากพรีไบโอติก 
และโพรไบโอติก  เพื่อปรับสมดุลลำาไส้  และเพิ่มสารอาหารเพื่อ
กระตุ้นการเผาผลาญ น้ำามันปลาผสมใบแปะก๊วย และสารสกัดจาก
สาหร่ายสีน้ำาตาล บวกกับการออกกำาลังกายบ้างในช่วงแรก ผลปรากฏว่า 
ภายในระยะเวลา 3 เดือน ดิฉันสามารถลดน้ำาหนักไปได้ถึง 8 กิโลกรัม 
รู้สึกว่าสัดส่วนกระชับข้ึน ไม่มีผลข้างเคียงของยาเลย ปัจจุบันไปเจาะเลือด

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

เม่ือเดือน มิ.ย. 2013  ดิฉันตรวจพบว่าป่วยเป็นมะเร็งเต้านม 
แพทย์แนะนำาให้ผ่าตัดเต้านม 1 ข้าง ซึ่งหลังจากผ่าตัดก็ยังต้อง
รักษาด้วยการให้คีโม 2 ชุด ชุดละ 4 คร้ัง และฉายแสงอีก 25 คร้ังค่ะ 
ดิฉันรู้สึกทรมานมาก แต่ก็ต้องรักษาตามที่แพทย์แนะนำา เพราะ
อยากหายป่วยเร็วๆค่ะ หลังจากท่ีให้คีโม และฉายแสงครบแล้ว ก็ยัง
ต้องประทานยากลุ่มฮอร์โมนทุกๆ 3 เดือน จนกระท่ังเดือน ก.พ. 2015  
ดิฉันได้เล่าอาการป่วยของตัวเองให้คุณแหม่ม ณัฏฐ์รมณ จันทร์ยัง 
ฟัง และได้มีโอกาสปรึกษาเร่ืองผลเลือดกับ  ดร.ภญ.อาริยา สาริกะภูติ 
ซึ่งแนะนำาให้รับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่นผสมขมิ้นชัน  และ
สารสกัดจากเห็ดทางการแพทย์ หลังจากรับประทานไปได้ 2 เดือน 
ก็ไปตรวจค่าเลือดอีกครั้ง ผลปรากฏว่า ค่าเลือดปกติ จากที่ต้อง
ไปพบแพทย์ทุกเดือนก็เปลี่ยนเป็นทุก 6 เดือน ดีใจมากเลยค่ะ แต่
ดิฉันยังคงรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างต่อเนื่อง เพราะ
ถึงแม้ค่ามะเร็งเป็นศูนย์ ก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดอีก 5 ปี เพราะมี
โอกาสกลับมาเป็นซ้ำาได้อีก เมื่อค่าเลือดกลับมาปกติ ดิฉันจึงหยุด
รับประทานยากลุ่มฮอร์โมน เพราะยากลุ่มนี้ทำาให้น้ำาหนักตัวเพิ่ม

ภายในระยะเวลา 3 เดือน ดิฉันสามารถลดน้ำาหนักไปได้ถึง
 8 กิโลกรัม รู้สึกว่าสัดส่วนกระชับขึ้น ไม่มีผลข้างเคียงของยาเลย

น้ำาหนักลดลงจาก 62 กิโลกรัม เหลือ 57 กิโลกรัม ภายใน 1 เดือน 
ดีใจมากๆเลยค่ะ  รู้สึกตัวเบาขึ้น ไม่อึดอัดและแน่นท้องอีกแล้ว

คุณปราณี   พุทธเษม 
อายุ 61 ปี     อาชีพ  แม่บ้าน    

จ.นครสวรรค์

ใส่ที่รัดเอวไวทอปไว้ตลอด ผลปรากฏว่า อาการปวดกล้ามเนื้อ
 และปวดกระดูกหลังก็ดีขึ้นจนรู้สึกได้ 

เม่ือประมาณ  7  ปีท่ีแล้ว  ดิฉันเคยประสบอุบัติเหตุ จนทำาให้
หลังหัก  และต้องใส่เหล็กดามไว้เป็นเวลา 2 ปี ทำาให้เกิดอาการ
เกร็งกล้ามเนื้อหลัง จนทำาให้ปวดหลัง และถ้ายกของที่มีน้ำาหนัก
มากๆจะมีอาการปวดบริเวณกระดูกสันหลังด้วย และถ้าหาก
ช่วงไหนท่ีมีอากาศเย็นๆ ดิฉันจะรู้สึกปวดกระดูกบริเวณหลังมาก 
จนทำาให้ทำางานไม่ได้ บางครั้งปวดมากจนถึงขั้นนอนไม่หลับเลย 
ดิฉันจึงได้แต่รับประทานยา และทายาตามท่ีแพทย์ส่ังเพ่ือบรรเทา
อาการปวด อาการก็ทุเลาลงบ้าง แต่ก็ไม่หายขาด บางครั้งรู้สึก
ปวดกระดูกหลังมาก จนทำาให้ไม่อยากจะลุกเดินไปไหน รู้สึก
ทรมานมาก จนกระทั่งลูกชายของดิฉันได้ซื้อที่รัดเอวไวทอปมา
ให้ลองใส่ ร่วมกับการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
บริษัท ไทยธรรมฯ สารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม และ
น้ำามันปลาชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น ก็ทำาให้อาการปวดทุเลา
ลงไปมาก จึงรับประทานต่อเนื่องติดต่อกันตลอด 1 สัปดาห์ และ
ใส่ท่ีรัดเอวไวทอปไว้ตลอด ผลปรากฏว่า อาการปวดกล้ามเน้ือ และ
ปวดกระดูกหลังก็ดีขึ้นจนรู้สึกได้ หลังจากรับประทานผลิตภัณฑ์

คุณอรวรรณ    เทพศิริ
อายุ  42  ปี      อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว       

จังหวัด กรุงเทพฯ     

คุณสุมลรัตน์  บุญรื่น
อายุ 41 ปี    อาชีพ  ธุรกิจส่วนตัว       

จ. ชุมพร

	  

Before
62 Kg.

ตรวจไขมันในเส้นเลือด พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ อาการ
ปวดเข่าท่ีเป็นอยู่ก็ลดลง สุขภาพแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะ

จาก 54 กิโลกรัม มาเป็น 62 กิโลกรัม คุณแหม่มแนะนำาให้ลองทำา
สูตรคีโตเจนิค ไดเอท ร่วมกับการรับประทานน้ำามันมะพร้าวสกัดเย็น
ผสมโคคิวเท็น น้ำามันปลาชนิด EPA เข้มข้น และสารสกัดจาก
พรีไบโอติก และโพรไบโอติก เพ่ือปรับสมดุลลำาไส้ น้ำาหนักก็ลดลงมา
เหลือ 57 กิโลกรัม ภายใน 1 เดือน ดีใจมากๆเลยค่ะ รู้สึกตัวเบาขึ้น 
ไม่อึดอัด และแน่นท้องอีกแล้ว ตอนน้ีไปไหนมาไหนไม่อายใคร เปลี่ยน
ไซส์เสื้อผ้าใหม่ จาก XL มาเป็น M และที่สำาคัญมีคนทักว่าเด็กลง
ด้วยค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

	  

After
54 Kg.

อย่างต่อเน่ืองครบ 1 เดือน ดิฉันไม่มีอาการปวดกล้ามเน้ือ
บริเวณหลังอีกเลย และอาการปวดบริเวณกระดูกสันหลัง
ก็ดีขึ้นมาก ขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆของบริษัท ไทยธรรมฯ 
ที่ทำาให้อาการปวดกล้ามเนื้อหลังหายไป และอาการ
ปวดกระดูกหลังดีขึ้น  ขอบคุณค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      
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กติกาท่องเที่ยว
1. มีตำาแหน่งโกเมนขึ้นไป 
2. เก็บคะแนน 12 เดือน (กุมภาพันธ์ 2558 – มกราคม 2559) 
ท่องเที่ยวประมาณ มีนาคม 2559 
3. คะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัว 12 เดือน สะสมรวมกัน 396,000 
คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ 33,000 คะแนน) และคะแนนยอดกลุ่มของ
ลูกโกเมนชั ้นที ่ 1 รวมกัน 3,250,000 คะแนน (เฉลี ่ยเดือนละ
270,840 คะแนน หากมีโกเมน 8 คน เฉลี่ยยอดกลุ่มคนละ 
33,855 คะแนนต่อเดือน)
4. ต้องยื่นใบสมัคร Promotion ท่องเที่ยวก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 
2558

กฏเกณฑ์การคิดคะแนน
1. ผู้สมัครทุกท่านจำาเป็นต้องผ่านกติกาข้อแรก  (ยอดซื้อกลุ่มส่วนตัวสะสม
12 เดือน รวมกัน 396,000 คะแนน)  และมียอดกลุ่มส่วนตัวของลูกชั้นที ่1 สะสม
เกินกว่า 50% (คะแนนกลุ่มลูกโกเมนชั้นที่ 1 สะสมเกิน 1,625,000 คะแนน)
มีสิทธิรับการ Roll Up คะแนนจาก Downline 
2. คะแนนที่ผ่านการ Roll Up จนเสร็จสิ ้นแล้วสามารถนำามาตีเป็นมูลค่า
ตั๋วท่องเที่ยวได้เช่น ทำาคะแนนได้ 80% จากกติกา จ่ายเงินสดค่าตั๋วเป็นมูลค่า
20% ของค่าตั๋ว เป็นต้น
3. คะแนนของผู้สมัครที่ทำาคะแนนเกิน 50% ของกฏเกณฑ์ข้อ 1 แต่ไม่ถึง 100% 
จะถูก Roll-Up ขึ ้นไปเป็นคะแนนท่องเที ่ยวของ Up-Line ที่ผ่านกฏเกณฑ์
การคิดคะแนนในข้อ 1

ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนท่านผู้นำา ผู้เป็นเจ้าของศูนย์ใหญ่ และศูนย์ย่อย    ในเดือนตุลาคม   2015   ด้วยทริปพิเศษ   เย่ียม
ชมสำานักงานใหญ่ของไวทอป ไบโอเอนเนอร์จี แหล่งผลิตเส้นใยอัจฉริยะ และเคร่ืองทำาน้ำาอัลคาไลน์ไวทอป ท่ีเมืองเศรษฐกิจ
พิเศษจูไห่  ช้อปป้ิงท่ีตลาดใต้ดินกงเป่ย  แหล่งช้อปป้ิงใหญ่ของเมืองจูไห่ จากน้ันนำาท่านสู่มาเก๊า ชม “โบสถ์เซนต์ปอล”  สัญลักษณ์
แห่งเมืองมาเก๊า   ช้อปป้ิงท่ี เซนาโด้สแควร์ แหล่งช้อปป้ิงอันเล่ืองช่ือของมาเก๊า ชม ความย่ิงใหญ่อลังการของ THE VENETIAN  
ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย เดินทางไปฮ่องกงด้วยเรือเฟอร์ร่ี ไปจุดชมวิว “วิคทอเรียพีค Victoria Peak”  ชมความสวยงาม
ของอ่าววิคทอเรีย แวะนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ซ่ึงเป็นสถานท่ีอันศักด์ิสิทธ์ิของฮ่องกงด้วยเงื่อนไขสุดพิเศษ เฉพาะศูนย์ใหญ่ 
และศูนย์ย่อยเท่านั้น

สุดพิเศษ! 
1. คะแนนทุกคะแนน  นำาไปรวมทริปใหญ่ต่างประเทศ   
  และคะแนน Booming Thaidham
2. คะแนนทุกคะแนน สามารถนำามาคำานวณเป็นต๋ัวฟรี
  หรือส่วนหนึ่งของตั๋วทัวร์ประเทศจีนครั้งนี้ได้
3. หากท่านตัดสินใจไม่ไปกับทริป  คะแนนทุกคะแนน
   สามารถคืนกลับเป็นโปรโมช่ันยอดศูนย์ และโปรโมช่ัน
  ของรางวัลในเดือนพฤศจิกายน 2015 ได้

ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า เยี่ยมชมสำานักงานใหญ่ไวทอป
สานสัมพันธ์ ไทย-จีน สายสัมพันธ์ ไทยธรรม – ไวทอป

 สู่ดินแดนแสนโรแมนติก กับโปรแกรมแกรนด์ ออสเตรีย 6 วัน 4 คืนกับครอบครัวไทยธรรม “Graz เมืองมรดกโลก”ทางธรรมชาติแห่ง
ทวีปยุโรป ในประเทศออสเตรีย ชมความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ของ ฮัลล์ชตัทท์ ชมความสวยงามของ “พระราชวังเชินบรุนน์” พระราชวัง
ฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลาย ณ Outlet เมือง McArthurlen Designer Parndorf
 พาคนที่คุณรัก ท่องเที่ยวไปกับเรา ครอบครัวไทยธรรม ด้วยกติกาที่คุณทำาได้

China
Hi-light

ครั้งที่ 5

กติกาท่องเที่ยว
1. เป็นผู้นำาที่เปิดศูนย์ใหญ่หรือศูนย์ย่อย
2. มียอดจำาหน่ายไวทอป (รวมผลิตภัณฑ์เส้นใย
   อัจฉริยะ MBF และเคร่ืองทำาน้ำาอัลคาไลน์ไวทอป)  
    ต้ังแต่วันท่ี 6 สิงหาคม 2014 ถึง 5 กันยายน 2015
  (13 เดือน) 1,152,000 คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ    
   88,616 คะแนน)
3. ผู้ท่ีย่ืนความจำานงทริป Hi-Light China คร้ังท่ี 5 
   ไม่สามารถ นำายอดผลิตภัณฑ์ไวทอป  ไปรวมกับ
   โปรโมชั่นยอดศูนย์ประจำาเดือนได้

R

16

2016 สู่ดินแดนแสนโรแมนติก
แกรนด์ออสเตรีย

ให้รางวัลกับตัวเอง และคนที่คุณรัก
ไปท่องเที่ยวออสเตรียดินแดนในฝันกับไทยธรรมนะคะ

16
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เมื่อวันที่ 24-25 มิ.ย.ที่ผ่านมา บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด ร่วมกับสถาบันนวัตกรรม
สุขภาพผิวพรรณความงาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมโครงการ “ศาสตร์ยุคใหม่ทางด้าน
ชะลอวัยเเละฟื้นฟูสุขภาพ” รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ. ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์การชะลอวัย มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมก็ได้รับทั้งความรู้
และความบันเทิงไปแบบจุใจทั้ง 2 วันเต็มเลยค่ะ

โครงการศาสตร์ยุคใหม่
ท�งด้�นชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภ�พ

สำาหรับท่านใดที่สนใจเข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 2 ในวันที่ 26-27 สิงหาคมนี้ 
สามารถลงทะเบียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-363-7699
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1. เวลาทำาการของบริษัทฯ
   วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดบริการ 10.00 – 19.00 น.
    วันอาทิตย์ และวันหยุดบริษัทฯ หยุดตามวันนักขัตฤกษ์
2. วิธีการชำาระค่าสินค้ามี 3 วิธี ดังน้ี
   2.1 ชำาระเป็นเงินโอน
        โดยท่านโอนเงินเข้าบัญชี บริษัทฯ ตามราคาสินค้า
        และแฟกซ์ใบโอนเงินพร้อมกับรายการท่ีส่ังมาท่ี
        แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์แฟกซ์ 02-363-4422
โอนเข้าบัญชีช่ือ...บริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด
        • ธนาคาร กรุงเทพ สาขา อินทรารักษ์
           ออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 212-0-81073-0
        • ธนาคาร กสิกรไทย สาขา พระราม 9
           ออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 713-2-33215-5
        • ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนสุขาภิบาล 1
           ออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 265-1-22092-8
        • ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนนวมินทร์
           ออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 077-2-43476-3
   2.2 ชำาระเป็นเงินสด
        • ซ้ือสินค้าด้วยตนเองท่ีบริษัทฯ
   2.3 ชำาระด้วยบัตรเครดิต
        • ซ้ือสินค้าด้วยตนเองท่ีบริษัทฯ 
        • ไม่คิดค่าธรรมเนียม กรณีชำาระ 1,000 บาทข้ึนไป
3.วิธีการส่งสินค้ามี 3 วิธี ดังน้ี
   3.1 ส่งทางไปรษณีย์
        (กรณีท่านโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ)

   3.2 ส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
        (กรณีท่านโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ)
   3.3 ส่งโดย Messenger
        เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่ังซ้ือล่วงหน้า
        อย่างน้อย 1 วัน
4.ค่าจัดส่งสินค้า (เร่ิม 7 มี.ค. 2008)
     4.1 จัดส่งทางไปรษณีย์
        • ส่ังซ้ือ 3,000 บาท ข้ึนไป จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
        • ส่ังซ้ือ 5,000 บาท ข้ึนไป จัดส่งฟรี (EMS)                 
        • ส่ังซ้ือต่ำากว่า 3,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท (EMS)
        • ส่ังซ้ือ 3,000 – 4,999 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS)
4.2 จัดส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
     • ระบุรถทัวร์ หรือรถตู้
     - ส่ังซ้ือ 10,000 บาทข้ึนไป จัดส่งฟรี
     - ส่ังซ้ือต่ำากว่า 10,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
     • จัดส่งโดย บริษัทขนส่ง NTC
     - ส่ังซ้ือ 5,000 บาทข้ึนไป จัดส่งฟรี
     - ส่ังซ้ือต่ำากว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท
4.3 จัดส่งโดย Messenger
     • ส่ังซ้ือ 5,000 บาทข้ึนไป จัดส่งฟรี
     • ส่ังซ้ือต่ำากว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
หมายเหตุ : กรณีท่ีสมัครสมาชิกเพียงอย่างเดียว ค่าสมัคร
สมาชิก 250 บาท ตลอดชีพ เสียค่าจัดส่งเอกสาร 50 บาท
(ลงทะเบียน) กรณีท่ีไม่สามารถสมัครด้วยตนเอง

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
    1. ซ้ือสินค้าในราคาสมาชิก
    2. โฟลเดอร์ 1 ชุด (ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
       ท้ังหมด รวมถึงรายละเอียดแผนการตลาดท่ีมี
       ณ ปัจจุบัน)
    3. ได้รับบัตรสมาชิก โดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
    4. ผลประโยชน์ตอบแทนตามแผนการตลาดของ
       บริษัทฯ ซ่ึงจะโอนเข้าบัญชีสมาชิกในวันท่ี 15
       ของทุกเดือน(กรณีท่ีตรงกับวันหยุดจะโอนให้ใน
       วันทำาการถัดไป)
    5. สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษัท
เง่ือนไขการสมัครสมาชิก
    กรอกใบสมัครด้วยตนเองเท่าน้ัน โดยระบุรายละเอียด
ท่ีถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยเฉพาะ
    1.1 ช่ือ-สกุล
    1.2 ท่ีอยู่สำาหรับจัดส่งเอกสาร และสินค้าอย่างละเอียด
    1.3 หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสะดวกในการติดต่อ
    1.4 เลขท่ีบัตรประชาชน พร้อมแนบสำาเนา
    1.5 เลขท่ีบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัคร พร้อมแนบ
         สำาเนา
    1.6 ช่ือสปอนเซอร์ (ผู้แนะนำา)
    1.7 ค่าสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ 250 บาท

เพศ    ชาย    หญิง หมายเลขประจำาตัวประชาชน........................................ชื่อ.................................นามสกุล.................................วัน/เดือน/ปีเกิด...................อาชีพ........................

วารสารราย 2 เดือนของ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์

บ้านของเรา บอกข่าวคราวความเคลื่อนไหว  โปรแกรมการบรรยายทั่วประเทศ  ข่าวสารทันสมัย และแพทย์ทางเลือก 
รวมประสบการณ์จริงจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ัวประเทศ  เพียงสมัครสมาชิกเล่มละ  25 บาท (รวมค่าจัดส่ง) ปีละ 150 บาท หรือ
เพียงเดือนละ 12.50 บาท ท่านก็จะได้รับวารสาร 4 สี ขนาด A4 ความหนา 20 หน้า ส่งตรงถึงบ้านทุกฉบับ

ใบสมัครสมาชิกวารสาร TDA Newsletter
สมัครใหม่               ต่ออายุ (หมายเลขสมาชิก)...................................................................

ข้อมูลสมาชิก

สถ�นที่จัดส่งว�รส�ร

เลขที่.........................บริษัท/อาคาร........................................ตรอก/ซอย...................................ถนน.....................................................แขวง/ตำาบล..........................................................................

เขต/อำาเภอ...............................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์ (บ้าน)..................................................................

โทรศัพท์ (มือถือ)....................................................โทรสาร........................................................E-mail..............................................................................................

มาเป็นสมาชิก TDA Newsletter กันเถอะ

ก�รชำ�ระค่�สมัคร

        ชำาระเป็นเงินสด

        ชำาระค่าสมัคร โดยการโอนเงินเข้าทางบัญชีออมทรัพย์ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด

        ธนาคาร กรุงเทพ     สาขาอินทรารักษ์     เลขที่ 212-0-81073-0

        ธนาคาร กสิกรไทย    สาขาพระราม 9     เลขที่ 713-2-33215-5

        ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขาสุขาภิบาล 1    เลขที่ 265-1-22092-8

        ธนาคาร ไทยพาณิชย์  สาขาถนนนวมินทร์   เลขที่ 077-2-43476-3

ส่งใบสมัคร หรือถ่�ยสำ�เน�ส่งม�ที่ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด โครงก�รพรีเมี่ยม เพลส เลขที่ 21/281-284 ซ.นวลจันทร์ 50 
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230 โทร. 02-363-7699 โทรส�ร 02-363-4422 www.thaidham.com



19

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ศูนย์บางคอแหลม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 291-8789

ศูนย์ภาษีเจริญ จ. กรุงเทพฯ โทร. (081) 924-2551

ศูนย์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โทร. (075) 423-468
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร. (075) 358-178
ศูนย์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โทร. (037) 213-502
ศูนย์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โทร. (032) 493-685
ศูนย์ อ.เมือง จ.แพร่ โทร. (054) 623-322
ศูนย์ อ.เมือง จ.พัทลุง โทร. (074) 615-599

ศูนย์ อ.เมือง (โรบินสัน) จ.จันทบุรี โทร. (039) 327-352
ศูนย์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. (038) 338-854
ศูนย์ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร. (077) 576-677
ศูนย์ อ.แม่สอด จ.ตาก โทร. (055) 535-299
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครปฐม โทร. (034) 253-789
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร. (056) 222-102

ศูนย์สายไหม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 998-3866

ศูนย์สำาโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ โทร. (02) 394-2959

ศูนย์ใหญ่
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด

ศูนย์ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โทร. (084) 057-3922
ศูนย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. (074) 552-026

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : ต�่งจังหวัด

“ม�ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

      ครอบครัว ไทยธรรม”

ข่าว... ประชาสัมพันธ์

ต้องก�รศูนย์ใหญ่ในจังหวัดต่อไปนี้
ภาคกลาง
•	กรุงเทพฯ	
		(เขตละ	1	ศูนย์)
•	กาญจนบุรี
•	ฉะเชิงเทรา
•	ชัยนาท
•	ประจวบคีรีขันธ์
•	นนทบุรี
•	ปทุมธานี
•	พระนครศรีอยุธยา

•	ราชบุรี
•	ลพบุรี
•	สมุทรสงคราม
•	สมุทรสาคร
•	สุพรรณบุรี
•	สระบุรี
•	สิงห์บุรี
•	อ่างทอง
•	นครนายก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
•	กาฬสินธ์ุ
•	ขอนแก่น
•	ชัยภูมิ

•	นครพนม
•	นครราชสีมา
•	บุรีรัมย์
•	บึงกาฬ
•	มหาสารคาม

•	มุกดาหาร
•	ยโสธร

•	ร้อยเอ็ด
•	เลย
•	ศรีสะเกษ
•	สกลนคร
•	สุรินทร์
•	หนองคาย
•	หนองบัวล�าภู
•	อ�านาจเจริญ
•	อุดรธานี
•	อุบลราชธานี

ภาคเหนอื
•	เชียงราย
•	เชียงใหม ่

•	ตาก	(อ.เมือง)
•	น่าน 

•	พะเยา
•	เพชรบูรณ์
•	แม่ฮ่องสอน
•	ล�าปาง
•	ล�าพูน
•	สุโขทัย

ภาคใต้
•	กระบี่

•	นราธิวาส
•	ปัตตานี
•	ตรัง
•	พังงา
•	ภูเก็ต
•	ระนอง
•	สตูล
•	สงขลา	(อ.เมือง)

ภาคตะวันออก
•	ชลบุรี	(อ.เมือง)
•	ตราด
•	ระยอง
•	สระแก้ว

•	สุราษฎร์ธานี	
		(อ.เกาะพะงัน)	
•	สุราษฎร์ธานี	
		(อ.เกาะสมุย)
•	สุราษฎร์ธานี	
		(อ.เมือง)		
•	ยะลา

•	อุตรดิตถ์
•	ก�าแพงเพชร
•	พิจิตร
•	อุทัยธานี
•	พิษณุโลก

1. คุณปนัดดา วิถีพัฒน์ (มด)  

   โทร. 08-6367-7804 

2. คุณรัชชาภา ไชยมล (วิว)  

   โทร. 08-6358-8052     

ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ มีนโยบายในการกระจายศูนย์ใหญ่ทั่วประเทศ เพื่อรองรับโครงการใหม่ที่เตรียมเปิดตัว

ในปี 2015 นี้ จึงขอแจ้งให้พี่น้องไทยธรรมฯ ทราบถึงจังหวัดที่ยังไม่มีศูนย์ใหญ่ พี่น้องท่านใด หรือสายงานของ

พี่น้องท่านใดที่สนใจ สามารถยื่นแบบฟอร์มแสดงความจำานงเป็นศูนย์ใหญ่ได้ที่ ผู้จัดการเขต (Area Manager) 

และผู้ช่วยผู้จัดการเขต (Assistant Area Manager) ทุกท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
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