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บ้านนี้
ข อ ง เ ร า

 เนื่องจากมนุษย์เราทุกคน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่
เป็นร่างกาย กับส่วนที่เป็นจิตวิญญาณ ส่วนที่เป็นความคิดของเรา จึง
เป็นคลื่นที่มีพลัง การมุ่งมั่นทำาสิ่งใด อย่างตั้งใจ จะทำาให้เกิดสมาธิโดย
อัตโนมัติ ซึ่งเป็นฐานสำาคัญที่ทำาให้เกิดปัญญาหยั่งรู้
 
 เราทั้งหลาย อาจมีหลากหลายเรื่องราวที่อยากทำาในชีวิต แต่
การกระจายโฟกัส  (Focus)  ออกไป  ทำาให้พลังงานที่เราส่งออกไป
แบบกระจัดกระจายนั้น ไม่เข้มข้นเท่าที่ควร พูดง่ายๆ คือ ไม่มีพลัง
เพียงพอ ที่จะทำาให้สิ่งที่ท่านต้องการ ลุล่วงไปได้ 
 
 ท่านอาจจะสามารถทำาหลายส่ิงหลายอย่างพร้อมกันได้ในชีวิต 
หากท่านมีโฟกัส และสมาธิที่เพียงพอในแต่ละอย่าง แต่โดยทั่วไปแล้ว 
มันก็ยังเป็นเรื่องยาก เรื่องที่น่าสนใจของโฟกัส ก็คือ เมื่อท่านโฟกัสใน
สิ่งใด ความชำานาญของท่านที่มีต่อสิ่งนั้น จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ความรู้
จากแหล่งที่มองไม่เห็นในเรื่องราวที่ท่านกำาลังทำาอยู่ จะผ่านเข้ามายัง
จิตใต้สำานึกของท่าน ทำาให้ท่านมีความรู้ ความชำานาญในสิ่งที่ท่าน
กำาลังทำาอยู่มากขึ้นเรื่อยๆ
 

เรื่องของ

 ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ เราโฟกัสในเร่ืองนวัตกรรมด้านสุขภาพ
ความงาม และการอยู่ดีกินดี มีรายได้ที่มั่นคงแน่นอน ของพี่น้อง
ไทยธรรม จิตวิญญาณของเราทุกคนที่ทำางานร่วมกัน มุ่งมั่นตรงไป
เพื่อสิ่งเดียว เราโฟกัสที่จะสร้างสรรค์สังคมใหม่ แห่งการช่วยเหลือ
เกื้อกูล รัก และสามัคคี โดยไม่มีการแบ่งแยก เป็นความรักกันฉันพี่
น้องเพื่อนฝูง ดุจคนในครอบครัวเดียวกัน ทุกเรื่องราว ทุกกิจกรรม 
ทุกผลิตภัณฑ์ของไทยธรรม มุ่งตรงไปเพื่อการสร้างสรรค์ ในสิ่งที่ดี
ที่สุด ที่เราจะทำาให้ผู้อื่น ดุจดั่งที่เราจะทำาให้ตัวเอง
 
 ขอให้พี่น้องไทยธรรม ค้นหาเป้าหมายในชีวิตของท่าน
แต่ละคนให้เจอ ว่าเราเกิดมาเพื่อสิ่งใด และจงมุ่งมั่นโฟกัสในสิ่งนั้น 
แล้วความสำาเร็จทั้งทางโลก และทางธรรม ความมีสุขภาพที่ดี ทั้งกาย 
ใจ และจิตวิญญาณ และความสงบสุขในจิตใจ จะเป็นของท่านอย่าง
ที่ท่านจะรู้ได้ด้วยตนเอง

โฟกัส
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พาร์ทไทม์อัศจรรย์  
จากโกเมน

ขึ้นตำาแหน่งเพชร
ภายใน 3 เดือน

นฤมล  สังข์เกิดสุข
Defini Coach 2

พิชิตรางวัลผ้าห่มขนหนูไวทอป 
ไบโอเอนเนอร์จี มูลค่า 

6,900 บาท  จากการเปลี่ยน
ตำาแหน่งโกเมน ขึ้นเป็นตำาแหน่ง

เพชร ได้ภายใน 3 เดือน

 ดิฉันทำ�ง�นประจำ�ท�งด้�นก�รเงินท่ีบริษัทแห่งหน่ึง เป็นเวล� 
16 ปี มีร�ยได้ประจำ� ทำ�ง�นจันทร์-ศุกร์ หยุดเส�ร์-อ�ทิตย์ เคยคิดว่�
เวล�หลังจ�กทำ�ง�นประจำ�มันเหลือ และหมดไปโดยไม่มีประโยชน์ จึง
สนใจอย�กทำ�ง�นข�ย เร่ิมมองห�สินค้�ข�ยออนไลน์ แต่ก็ไม่กล้�เร่ิมต้น 
ไม่รู้จะเริ่มจ�กจุดไหน จึงทำ�ให้สิ่งที่คิดจะใช้เวล�ว่�งหลังเลิกง�นทำ�
อย่�งอื่น เป็นเพียงแค่คว�มคิด ไม่เคยได้ลงมือทำ� 
 จนดิฉันประสบปัญห�ด้�นสุขภ�พ น้ำ�หนักตัวเพิ่มขึ้น จ�ก
ก�รรักษ�อ�ก�รของช็อคโกแลตซีสต์ โรคกระเพ�ะ และภูมิแพ้อ�ก�ศ 
จนวันหนึ่งได้รับคำ�แนะนำ�จ�กเพื่อนเก่�สมัยเรียน คือ คุณจุฑ�น�ถ  
สิงห์ถม หรือโค้ชเอ๋ ให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�รของไทยธรรม 
ดิฉันเห็นว่�เพื่อนสวยขึ้น จ�กที่เคยอ้วนก็ผอมลง และดูดีขึ้นม�กๆ 
ก็รู้สึกสนใจ โค้ชเอ๋แนะนำ�ให้ดิฉันทดลองรับประท�นผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร 
น้ำ�มันปล�ชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น น้ำ�มันมะพร้�วสกัดเย็นผสม
โคคิวเท็น สมุนไพรจีนชาชง และสารสกัดพรีไบโอติก และโพรไบโอติก  
ร่วมกับก�รใช้สูตรลดน้ำ�หนักคีโตเจนิค ไดเอท คือกินมัน เผ�มัน ย่ิงกิน 
ยิ่งผอม กินได้จนอิ่ม โดยไม่ต้องอดอ�ห�ร เพียงแค่ไม่รับประท�นแป้ง 
น้ำ�ต�ล ผลไม้ รวมถึงผักมีหัวทุกชนิด เพียงสัปด�ห์แรก น้ำ�หนักตัว
เริ่มลดลง จนเดือนที่ 2 สัดส่วนก็ลดลงอย่�งเห็นได้ชัด ดิฉันจึงได้เริ่ม
แนะนำ�ผลิตภัณฑ์ท่ีเร�รับประท�นอยู่ ให้ผู้ท่ีสนใจทดลองใช้ด้วย ผ่�นไป
3 เดือน ดิฉันส�ม�รถลดน้ำ�หนักได้ถึง 12 กิโลกรัม จ�ก 66 กิโลกรัม 
ลดลงเหลือ 54 กิโลกรัม โรคต่�งๆ ท่ีเป็นอยู่เร่ิมดีข้ึน แพทย์ได้ลดย�ที่ใช้
เป็นประจำ�ลง จนปัจจุบันไม่ต้องรับประท�นย�อีกแล้ว จ�กเหตุก�รณ์น้ี 
เป็นจุดเริ่มต้นของก�รทำ�ง�นเครือข�่ยเป็นพ�ร์ทไทม์ โดยก�รบอกต่อ
อย่�งเป็นไปต�มธรรมช�ติ ไม่ย�กอย่�งท่ีคิด เพียงแค่คิด และลงมือทำ� 
เป็นก�รบอกต่อด้วยสินค้�ท่ีมีคุณภ�พของคนไทย เพ่ือคนไทยอย่�งแท้จริง  

 หลังจ�กเริ่มมีร�ยได้ ดิฉันได้ศึกษ�ก�รทำ�ง�นเครือข่�ย
อย่�งจริงจัง และมีโอก�สเข้�อบรมผลิตภัณฑ์ และก�รเป็นโค้ช
ลดน้ำ�หนักมืออ�ชีพ ทำ�ให้มีคว�มรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ม�กข้ึนหล�ยด้�น 
ทั้งเรื่องของก�รลดน้ำ�หนัก และก�รดูแลรักษ�สุขภ�พ รวมไปถึง
แผนก�รตล�ดที่เข้�ใจง่�ย ไม่ซับซ้อน ส�ม�รถบอกต่อ และสร้�ง
เครือข่�ยได้ ทำ�ให้ดิฉันส�ม�รถขึ้นตำ�แหน่งเพชรได้ภ�ยใน 3 เดือน มี
ร�ยได้เพ่ิมข้ึนจ�กเงินเดือนประจำ�ได้อย่�งลงตัวค่ะ เป็นง�นพ�ร์ทไทม์
ที่อัศจรรย์ม�ก เพียงแค่ลงมือทำ� ก็มีร�ยได้เพิ่ม ได้ท่องเที่ยวไปกับ
ครอบครัวไทยธรรมที่อบอุ่น และอบอวลด้วยคว�มรัก มีคว�มสุขใน
ชีวิตม�กขึ้น ได้ใช้เวล�ในชีวิตได้อย่�งคุ้มค่� และมีคว�มสุข ได้พบ
กับครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งที่มีแต่คว�มรัก คว�มอบอุ่นให้แก่
กัน มีคว�มสุขทุกครั้งที่ได้เจอกับพี่น้องไทยธรรม  

 ดิฉันเช่ือว่�จักรว�ลมีแรงดึงดูดพลังง�นบ�งอย่�ง เป็นคล่ืน
พลังง�นสีชมพู ท่ีทำ�ให้เร�ได้เจอกัน ได้รู้จักกัน และได้ร่วมง�นกัน 
ทำ�ให้ย่ิงทำ�ย่ิงสนุก และมีคว�มสุขกับส่ิงท่ีทำ� ถือว่�เป็นก้�วแห่งคว�มสำ�เร็จ
ในง�นท่ีทำ� เร�ทำ�ได้ทุกอย่�งท่ีอย�กทำ� คุณก็ทำ�ได้เช่นกัน เพียงแค่คิด 
และลงมือทำ�เท่�นั้นค่ะ
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หลังจากรับประทานต่อเนื่อง 
3 เดือน อาการปวดต่างๆ 

ที่เคยเป็นก็หายไป และ
ที่ดีใจที่สุด คือก้อนซีสต์ยุบ

หมดเลยค่ะ

Before After
2016 58 Kg.2012 74 Kg.

 เม่ือปี 2002 ดิฉันเป็นช็อคโกแลตซีสต์ ในรังไข่ด้�นขว� มี
อ�ก�รปวดท้องน้อย ประจำ�เดือนม�กระปิดกระปอย บ�งเดือนก็ม�ม�ก 
มีอ�ก�รคลื่นไส้ และอ�เจียน จึงไปตรวจที่คลินิก แพทย์วินิจฉัยว่�
เป็นโรคกระเพ�ะ ก็รักษ�ม�น�นกว่� 4 ปี จนมีอ�ก�รปัสส�วะบ่อย 
และปวดท้องม�ก แพทย์ตรวจภ�ยใน และอัลตร้�ซ�วด์ พบก้อนซีสต์
ขน�ด  10  ซม.  จึงผ่�ตัดออก  เวล�ผ่�นไป  5  ปี  ดิฉันมีอ�ก�ร
ปวดท้องม�ก ทุกคร้ังท่ีมีประจำ�เดือน จึงไปพบแพทย์อีกคร้ัง ตรวจพบว่�
มีก้อนเนื้อในรังไข่อีกข�้ง ขน�ด 5 ซม. แพทย์แนะนำ� 2 ท�งเลือก 
คือผ่�ตัด หรือจะฉีดย�คุม 6 เข็ม เป็นเวล� 6 เดือนติดต่อกัน  ดิฉัน
เลือกฉีดย�คุม เพร�ะกลัวก�รผ่�ตัด และแพ้ย�สลบ หลังจ�กฉีดย�คุม
ไปได้ 6 เดือน ไปตรวจอีกครั้ง พบว�่ก้อนเล็กลงเหลือ 3 ซม. แต่
กลับเจอว่�มีก้อนเล็กๆ อีกหล�ยก้อนที่รังไข่ และมดลูก และผลจ�ก
ก�รฉีดย�คุม คือน้ำ�หนักเพิ่มขึ้นจ�ก 58 กก. เป็น 74 กก. มีอ�ก�ร
ปวดหัวบ่อย เป็นภูมิแพ้  มีน้ำ�มูกไหลทุกเช้�  แถมมีค่�คว�มดันโลหิต 
และไตรกลีเซอร์ไรด์สูงอีกด้วย จนดิฉันได้ม�รู้จักคุณณพิชญ� เลิศว�ทิน 
หรือโค้ชพิช� ท่ีม�ให้บริก�รตรวจสุขภ�พพลังง�นด้วยเคร่ืองควอนตัม  
ผลก�รตรวจก็พบคว�มผิดปกติของพลังง�นในรังไข่ และมดลูก ซึ่ง
ตรงกับอ�ก�รท่ีตัวเองเป็นอยู่แล้ว โค้ชพิช�ได้แนะนำ�ให้ลองรับประท�น
ผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�รของไทยธรรม คือ ชุดบำารุงสมอง หัวใจ ไต  
และกระดูก มีน้ำามันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดเม็ดองุ่น น้ำามันปลา
ผสมสารสกัดจากใบแปะก๊วย น้ำามันรำาข้าวผสมโคคิวเทน สารสกัด
คอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำาลึก สารอาหารบำารุงกระดูก และอีกตัวหน่ึง
ท่ีอ�จช่วยลดขน�ดของซีสต์  คือสารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดขม้ินชัน
รับประท�นไปได้ 1 เดือน รู้สึกว่�อ�รมณ์ดีข้ึน ไม่ปวดหัว ไม่ปวดท้อง
เวล�มีประจำ�เดือน หลังจ�กรับประท�นต่อเน่ือง 3 เดือน อ�ก�รปวด
ต่�งๆ ที่เคยเป็นก็ห�ยไป และที่ดีใจที่สุดคือก้อนซีสต์ยุบหมดเลยค่ะ 
ทำ�ให้ไม่ต้องตัดรังไข่อีกข้�ง ประทับใจม�กๆ ค่ะ จึงรับประท�นต่อเน่ือง

ม�จนถึงปัจจุบัน และดิฉันยังรับประท�นสมุนไพรเพ่ือการปรับสมดุล
ฮอร์โมนสตรี และสารอาหารจำาเป็นสำาหรับสตรีวัยทองเพิ่มด้วย รู้สึก
มีคว�มสุข และประทับใจม�กกับผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมท่ีมีคุณภ�พสูง 
สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่�งคือ ไทยธรรมให้โอก�สดิฉันได้มีศูนย์ย่อยของตัวเอง
ทำ�ให้มีร�ยได้จ�กก�รบริโภค  และบอกต่อผู้อื่น  และได้รับโอก�ส
เข้�ร่วมอบรมก�รเป็นโค้ชลดน้ำ�หนักรุ่นที่ 3 ของไทยธรรม ได้รับ
ใบประก�ศนียบัตรโค้ชลดน้ำ�หนักมืออ�ชีพ เป็นอีกอ�ชีพที่สร้�ง
คว�มภูมิใจในชีวิตค่ะ

ส�ยสุรีย์  อรรถบดี 
Defini Coach 3  
อ�ยุ 49 ปี
จ.กรุงเทพฯ   
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โรคไขมันเกาะตับ หรือ Fatty Liver เป็นภาวะ
ท่ีมีไขมันแทรกอยู่ในเน้ือตับ ซ่ึงตับโดยปกติ จะมีไขมัน
แทรกอยู่ประมาณ 5% - 10% หากปริมาณไขมันท่ี
แทรกอยู่ในเนื้อตับเกินกว่า 10% คุณกำาลังมีภาวะ
ไขมันเกาะตับ
 ไขมันที่เกาะตับ ส่วนใหญ่มักจะเป็นไขมัน
ไตรกลีเซอร์ไรด ์ และเป็นโรคท่ีพบบ่อย โดยในคนท่ีมี
ภาวะ Metabolic Syndrome หรือโรคไม่เผาผลาญ 
หรือโรคอ้วนลงพุง จะมีโอกาสเป็นโรคไขมันเกาะตับได้
ถึง 90% และในคนอ้วน จะมีโอกาสเป็นโรคไขมันเกาะตับ
ได้ถึง 75% 

กันเถอะ

มาสลาย
ไขมัน
เกาะตับ

6
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โปรแกรมการสลายไขมันเกาะตับ
1. ลด ละ เลิก การรับประทานสารอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต คือ ข้าว 

แป้ง น้ำาตาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คาร์โบไฮเดรตที่ผ่านการขัดสี 
หรือแปรรูปแล้ว

2. เพิ่มปริมาณพืช ผัก ผลไม้ดิบในมื้ออาหาร 
3. รับประทานโปรตีนชนิดดีอย่างเพียงพอ ได้แก่ เนื้อสัตว์เล็ก หรือที่

เรียกว่� White Meat เช่น ไก่ กุ้ง ปล� ปู อ�ห�รทะเล ไข่ ห�กจะ
รับประท�นเนื้อสัตว์ใหญ่ ให้เลือกชนิดที่ไม่ติดมัน เนยแข็ง ถั่ว

4. รับประทานไขมันชนิดดีอย่างเพียงพอ ได้แก่ น้ำ�มันมะกอก น้ำ�มันปล� 
น้ำ�มันมะพร้�วสกัดเย็น ถั่ว และเมล็ดธัญพืช เนยแข็ง และโยเกิร์ต 
ปล�จ�กทะเลเหนือ เช่น แซลมอน ทูน่� และซ�ร์ดีน อะโวค�โด 
น้ำ�มันแฟลกซีท

5. อย่ารับประทานอาหารม้ือใหญ่ ผู้ท่ีมีไขมันเก�ะตับ มีแนวโน้มจะเกิด
กรดไหลย้อนได้ง่�ย ห�กรับประท�นอ�ห�รมื้อใหญ่

6. รับประทานอาหารบำารุงตับ และล้างพิษตับ ได้แก่ ส�รอ�ห�รกลุ่ม
   กระตุ้นก�รสร้�งกลูต้�ไธโอน ผักตระกูลกะหล่ำ� และบล็อคโคลี่ 
   ขมิ้นชััน 
7. ดื่มน้ำาให้เพียงพอ อย่างน้อยวันละ 2.4 – 3 ลิตร
8. ออกกำาลังกายสม่ำาเสมอ

สาเหตุของการเกิดไขมันเกาะตับ
1. อาหาร อ�ห�รที่ทำ�ให้เกิดไขมันเก�ะตับ มีดังนี้

1.1 อ�ห�รจำ�พวกค�ร์โบไฮเดรตที่ไม่ผ�่นก�รขัดสี
1.2 อ�ห�รที่เต็มไปด้วยไขมันไม่ดี เช่น น้ำ�มันที่ผ่�นก�รทอดซ้ำ� 
อ�ห�รที่ทอดด้วยน้ำ�มันเดือด เนยเทียม ไขมันทร�นส์ เนื้อสัตว์
สำ�เร็จรูป เนื้อสัตว์แช่แข็ง น้ำ�มันพืชที่ผ�่นก�รแปรรูป 
1.3 อ�ห�รที่ประกอบด้วยผัก และผลไม้สดน้อยเกินไป
1.4 อ�ห�รท่ีมีส�รต้�นอนุมูลอิสระน้อยเกินไป โดยเฉพ�ะวิต�มินซี 
และแร่ธ�ตุซีลีเนียม
1.5 อ�ห�รที่มีโปรตีนชนิดดี น้อยเกินไป

เป็นเร่ืองท่ีน่�สนใจท่ีว่� อ�ห�รท่ีมีผลทำ�ให้ไขมันเก�ะตับม�กท่ีสุด 
คือ ส�รอ�ห�รจำ�พวกค�ร์โบไฮเดรต เช่น ข้�ว แป้ง น้ำ�ต�ล โดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่ง กลุ่มค�ร์โบไฮเดรตที่ผ่�นก�รขัดสีแล้ว ไม่ใช่อ�ห�รที่
โคเลสเตอรอลสูง อย่�งท่ีคนส่วนใหญ่เข้�ใจ โดยเฉพ�ะคนท่ีรับประท�น
อ�ห�รจำ�พวกค�ร์โบไฮเดรต โดยไม่มีก�รออกกำ�ลังก�ยร่วมด้วย จะมี
โอก�สเกิดโรคแห่งก�รไม่เผ�ผล�ญ หรือ Metabolic Syndrome X 
และเกิดไขมันเก�ะตับสูงม�ก
2. ยาบางชนิดเป็นอันตรายต่อตับ เช่น ย�ลดอ�ก�รอักเสบบ�งชนิด 

ย�กดภูมิต้�นท�น ย�แก้ปวด และย�ลดโคเลสเตอรอล ฯลฯ 
ท่�นต้องอ่�นเอกส�รกำ�กับย�ของท่�นให้ละเอียด ว่�ย�ที่ท่�น
รับประท�นอยู่ มีอันตร�ยต่อตับหรือไม่

3. แอลกอฮอล์ ส�รเสพติด และส�รกระตุ้นกลุ่มแอมเฟต�มีน เป็น
   อันตร�ยต่อตับ
4. สารพิษในสิ่งแวดล้อม เช่น ตัวทำ�ละล�ยต�่งๆ สี พล�สติก ก�ว 
   ย�ฆ่�แมลง ย�กำ�จัดศัตรูพืช น้ำ�ย�ทำ�คว�มสะอ�ด น้ำ�ย�ซักแห้ง 
   และน้ำ�ย�ต่�งๆ ที่ใช้ในอุตส�หกรรม
5. ผู้มีพันธุกรรมเป็นโรคเบาหวาน ไขมันเกาะตับ 
   หรือตับแข็ง
6. ผู้ที่เป็นโรคอ้วน มีน้ำาหนักเกิน หรือ ผู้ที่
   เป็นเบาหวาน คนอ้วนมีโอก�สตรวจพบ
   ไขมันเก�ะตับถึง 75% ผู้ที่เป็นโรคไม่
   เผ�ผล�ญ อ้วนลงพุง มีโอก�สเป็น
   ไขมันเก�ะตับถึง 90%
7. ผู้ที ่ผ่านการตัดต่อทางเดินอาหารเพื่อ
   การลดน้ำาหนัก
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 ตับ เป็นอวัยวะที่ทำ�หน้�ที่กำ�จัดส�รพิษ และเป็นศูนย์กล�ง
ของก�รแปรรูป ค�ร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ในขณะที่ ไต 
เป็นอวัยวะที่ทำ�หน้�ที่กรองของเสียออกจ�กร่�งก�ย และขับออกท�ง
ปัสส�วะ สภ�วะใดๆ ก็ต�ม ท่ีทำ�ให้ก�รทำ�ง�นของไตลดลง เรียกว่� 
สภ�วะไตว�ย (Renal Failure) ซึ่งมีอ�ก�รตั้งแต่ไตว�ยเรื้อรัง จนถึง
ไตว�ยเฉียบพลัน ซึ่งต้องอ�ศัยก�รฟอกไต ในกระบวนก�รฟอกไต 
ร�่งก�ยจะมีก�รสูญเสียกรดอะมิโนออกไปจำ�นวนหนึ่ง ดังนั้น ผู้ป่วยที่
ได้รับก�รฟอกไต ควรจะได้รับส�รอ�ห�รที่มีกรดอะมิโนจำ�เป็นทดแทน 
 มีร�ยง�นว่� กรดอะมิโนบ�งชนิด เช่น แอล-อ�ร์จินีน 
แอล-ออร์นิทีน แอล-กลูต�มีน และแอล-เมธิโอนีน ทำ�ให้ก�รทำ�ง�น
ของไต ในผู้ป่วยไตว�ยดีขึ้น นอกจ�กนี้ แอล-อ�ร์จินีน ยังมีบทบ�ทลด
คว�มดันโลหิต ซ่ึงเป็นอ�ก�รแทรกซ้อนของภ�วะไตว�ย แอล-อ�ร์จินีน 
แอล-กลูต�มีน และ แอล-เมธิโอนีน ยังทำ�หน้�ที่ต้�นอนุมูลอิสระ ลด
คว�มเสียห�ยของไตที่เสื่อมสภ�พลงด้วย

สารอาหารสำาหรับ

และ
โรคตับ

โรคไต

8
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 แอล-อาร์จินีน (L-Arginine) มีผลง�นวิจัย
ก�รให้ แอล-อ�ร์จินีน ในหนูทดลองที่มีภ�วะไตว�ย พบว่� ทำ�ให้
อัตร�ก�รกรองดีขึ้น และมีเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงหน่วยไตม�กขึ้น 
นอกจ�กนี้ ยังช่วยลดคว�มดันโลหิต อันเป็นผลข�้งเคียงของภ�วะ
ไตว�ย และยับยั้งก�รเกิดส�ร AGE (Advanced Glycation End 
Products) ซึ่งเป็นส�รที่ทำ�ให้หลอดเลือดอักเสบอีกด้วย

 แอล-ออร์นิทีน (L-Ornitine) มีผลง�นวิจัย
ก�รให้ แอล-อ�ร์จินีน และแอล-ออร์นิทีน ในเซลล์ตับของหนูทดลอง
ที่เป็นไตว�ย พบว่� มีกรดกัวนิดิโอซัคซินิค (Guanidiosuccinic 
Acid) ซึ่งเป็นส�รจ�กก�รที่มียูเรีย (Urea) คั่งในตับลดลง แสดงว่�
มีสภ�วะก�รทำ�ง�นของไตดีขึ้น
 แอล-ออร์นิทีน เป็นกรดอะมิโนที่ช่วยกระตุ้นก�รเผ�ผล�ญ
แอลกอฮอล์ โดยทำ�ล�ยแอลกอฮอล์ และอะเซทัลดีไฮด์ ทำ�ให้หลับลึก
ขึ้น แม้หลังจ�กดื่มสุร� และเป็นส�รกระตุ้นก�รสร�้งโกรท ฮอร์โมน 
ตัวหนึ่ง มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รทำ�ล�ยแอมโมเนีย ซึ่งเป็นพิษต่อไต
และสมอง ง�นวิจัยก�รใช้กรดอะมิโนออร์นิทีน ร่วมกับอ�ร์จินีน พบว่�
ทำ�ให้ไตของหนูทดลองที่ไตว�ย ขับของเสียออกได้ม�กขึ้น และเลือด
ไปเล้ียงหน่วยไตม�กข้ึน ในยุโรปมีก�รใช้ แอล-ออร์นิทีน เป็นย�รักษ�
โรคตับ และโรคไต ในผู้ป่วยท่ีตับและไตเส่ือมอย่�งรุนแรง หรือผู้ป่วย
ตับว�ย ไตว�ย 

 แอล-กลูตามีน (L-Glutamin) เป็นส�รต้�น
อนุมูลอิสระชนิดหน่ึง รวมท้ังเป็นหน่ึงในส�รต้ังต้นก�รสร้�งกลูต้�ไธโอน 
ซ่ึงมีคุณสมบัติลดก�รถูกทำ�ล�ยของไตโดยอนุมูลอิสระ และเป็นส�รอ�ห�ร
เพ่ือก�รล้�งพิษตับ

 แอล-ซีสเทอีน (L-Cysteine) เป็นส�รต้�น
อนุมูลอิสระชนิดหน่ึง รวมท้ังเป็นหน่ึงในส�รต้ังต้นก�รสร้�งกลูต้�ไธโอน 
ซ่ึงมีคุณสมบัติลดก�รถูกทำ�ล�ยของไตโดยอนุมูลอิสระ และเป็นส�รอ�ห�ร
เพ่ือก�รล้�งพิษตับ

 แอล-เมทิโอนีน (L-Methionine) เป็นส�รต้�น
อนุมูลอิสระอีกชนิดหน่ึง ลดก�รถูกทำ�ล�ยของหน่วยไต และซ่อมเซลล์
ตับท่ีเส่ือมสภ�พ

 เพอร์รีดอกซีน ไฮโดรคลอไรด์ 
(Peridoxine Hydrochloride) 

ให้วิตามินบี 6 ในผู้ป่วยโรคไตมักจะข�ดวิต�มินบี 6 
เมื่อได้รับวิต�มินบี 6 พบว่� มีอัตร�ก�รทำ�ง�นของไตเพิ่มขึ้น

 

 วิตามินดี 3 (Vitamin D3) เน่ืองจ�กวิต�มินดี
มีก�รแปรรูปให้อยู่ในรูปที่ใช้ง�นได้ที่ไต ผู้ป่วยไตว�ยจะมีอ�ก�รข�ด
วิต�มินดี และควรได้รับวิต�มินดีเสริม เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน 
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 โรคไตทุกชนิดทำ�ให้เกิดอนุมูลอิสระเพิ่มม�กขึ้น รวมทั้งค่�
ก�รอักเสบที่เพิ่มขึ้น  ปัจจัยทั้งสองอย่�งนี้  ทำ�ล�ยหน่วยไตให้เสื่อม
ลงไปอีก มีง�นวิจัยก�รรับประท�นกรดไขมันโอเมก�้-3 ในขน�ดสูง 
ช่วยในเรื่องนี้ได้เป็นอย่�งดี ง�นวิจัยที่ตีพิมพ์ในว�รส�รก�รแพทย์ชื่อ 
Exp Clin Transplan ในปี 20081 พบว่� ผู้ที่รับประท�นน้ำ�มันปล�
ในขน�ดสูง มีโอก�สถึง 31% ท่ีจะลดโอก�สเกิดโรคไตเร้ือรัง และผู้ที่
ได้รับไตบริจ�คที่รับประท�นกรดไขมันโอเมก�้-3 ขน�ดสูง จะทำ�ให้
ร่�งก�ยต่อต้�นไตที่ได้รับ น้อยกว่�ผู้ที่ได้รับไตบริจ�ครับประท�น
กรดไขมันโอเมก้�-3 ในขน�ดที่ต่ำ�กว่�1

 
 ผู้ป่วยโรคไต จะมีอนุมูลอิสระเกิดข้ึนในร่�งก�ยเป็นจำ�นวนม�ก 
ผู้ที่ได้รับก�รฟอกไตที่ได้รับกรดไขมันโอเมก้�-3 ปริม�ณประม�ณ 
1,800 มก./วัน จะมีอ�ก�รต่อมหมวกไตอ่อนแรงน้อยลงม�ก และ 
ถ้�ได้รับกรดไขมันโอเมก้�-3 ถึง 3,400 มก./วัน ระดับไขมัน
ไตรกลีเซอร์ไรด์จะน้อยลงอย่�งม�ก และทำ�ให้อัตร�ก�รเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดน้อยลงไปด้วย2

 

น้ำามันปลา 
สารอาหาร
จำาเป็นสำาหรับ

โรคตับ 
และโรคไต

 ห�กได้รับกรดไขมันโอเมก�้-3 ถึง 2,000 มก./วัน จะทำ�ให้
ค่�ก�รอักเสบ และส�รอนุมูลอิสระลดลงเป็นอย่�งม�กในผู้ป่วยไตว�ย
ระยะสุดท้�ย ห�กได้รับถึง 4,000 มก./วัน จะทำ�ให้ค่�ก�รทำ�ง�น
ของไตดีขึ้นในผู้ป่วยเบ�หว�นที่เป็นโรคไต3 
 
 ผู้ที่มีไขมันเก�ะตับชนิดที่ไม่ได้เกิดจ�กแอลกอฮอล์ (Non-
Alcoholic Fatty Liver) มีสัดส่วนถึง 35% ของประช�กรโลก ถ้�ไม่ได้
รับก�รรักษ� ก็จะลุกล�มไปจนเป็นตับอักเสบ จ�กนั้นก็จะเป็นโรค
ตับแข็ง  ผู้ท่ีมีไขมันเก�ะตับ  มักจะมีระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดสูง 
รวมไปถึงเป็นโรคเบ�หว�น โรคหัวใจและหลอดเลือด มีง�นวิจัยว่�
ก�รรับประท�นกรดไขมันโอเมก้�-3 ในขน�ดสูง ลดโอก�สเกิดโรค
ต่�งๆ ท่ีต�มม�จ�กก�รเกิดไขมันเก�ะตับได้ถึง 52% - 56% และ
ก�รรับประท�นกรดไขมันโอเมก้�-3  เพียงวันละ 1,000 มก. ยังป้องกัน
เซลล์ตับเสียห�ยจ�กก�รเกิดไขมันเก�ะตับ ลดไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ 
และทำ�ให้เนื้อตับดีขึ้นอีกด้วย

References :
1. Alexander JW, Goodman HR, Succop P, et al. Influence 
of long chain polyunsaturated fatty acids and ornithine 
concentrations on complications after renal transplant. Exp 
Clin Transplant. 2008 Jun;6(2):118-26.
2. Hassan KS, Hassan SK, Hijazi EG, Khazim KO. Effects of 
omega-3 on lipid profile and inflammation markers in peritoneal 
dialysis patients. Ren Fail. 2010;32(9):1031-5.
3. Wong CY, Yiu KH, Li SW, et al. Fish-oil supplement has 
neutral effects on vascular and metabolic function but 
improves renal function in patients with Type 2 diabetes 
mellitus. Diabet Med. 2010 Jan;27(1):54-60.
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กลไกการเมา

แอลกอฮอล์ 
(ทำาให้เมา)

NADH NADH

Alcohol Dehydrogenase Alcohol Acetaldehyde

ออร์นิทีน

11

กินอะไร
ไม่เมาค้าง 

อะเซทัลดีไฮด์ 
(ทำาให้เมาค้าง)

อะเซทัลดีไฮด์ส่วนเกิน 
(ทำาให้เมาค้าง)

อะซิเตท 
(ไม่มีอันตราย)

 เมื่อเร�ดื่มแอลกอฮอล์เข้�ไป ซึ่งอยู่ในรูปของเอท�นอล 
(Ethanol) ร่�งก�ยจะเปลี่ยนแอลกอฮอล์ให้ไปเป็นส�รที่ใช้ในวงจร
สร้�งพลังง�น ในขั้นตอนของก�รเปลี่ยนแปลง จะมีส�รชนิดหนึ่ง
เกิดขึ้น มีชื่อว่� อะเซทัลดีไฮด์ ซึ่งทำ�ให้เกิดอ�ก�รต�่งๆ เช่น คลื่นไส้ 
อ�เจียน เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ บวม และคันตัว หลอดเลือดขย�ย 
หน้�แดง มือแดงได้ ปกติแล้วในร่�งก�ยจะมีเอนไซม์ช่ือ อะเซทัลดีไฮด์ 
ดีไฮโดรจีเนส (Acetaldehyde Dehydrogenase) ทำ�หน้�ที่เปลี่ยน
อะเซทัลดีไฮด์ ให้เป็นส�รอะซิเตท (Acetate) ซึ่งไม่มีอันตร�ย แต่
ในคนบ�งคน ร่�งก�ยมีก�รสร�้งเอนไซม์ตัวนี้น้อยกว�่ปกติ เมื่อดื่ม
แอลกอฮอล์ม�ก และเร็วเกินไป จนร่�งก�ยกำ�จัดออกไม่ทัน จะทำ�ให้
เกิดอ�ก�รเม�ค้�งได้
 ง�นวิจัยหล�ยช้ินพบว่� ก�รได้รับกรดอะมิโนออร์นิทีน และ 
ขม้ินชัน หลังก�รด่ืมสุร� ช่วยทำ�ล�ยส�รอะเซทัลดีไฮด์ (Acetaldehyde) 
ในกระแสเลือด ป้องกันอ�ก�รไม่สบ�ย หลังก�รดื่มสุร� และยังช่วย
เร่งก�รทำ�ล�ยแอลกอฮอล์ในเลือดอีกด้วย ทำ�ให้หลับดีขึ้น และ 
ป้องกันอ�ก�รเม�ค้�ง รวมทั้งอ�ก�รอ่อนล�้ในวันรุ่งขึ้นด้วย

References :
1. Kokubo T, Ikeshima E, Komatsu M, Kirisako T, Miura 
Y, Horiuchi M, Tsuda A. L-ornithine-L-aspartate improves 
alcohol-derived fatigue feeling in flushers -A questionnaire 
study-Jpn Pharmacol Ther. 2012;40:205–212.
2. Cascales C, Cascales M, Santos-Ruiz A. Effect of chronic 
ethanol or acetaldehyde on hepatic alcohol and aldehyde 
dehydrogenases, aminotransferases and glutamate dehydro-
genase. Rev Esp Fisiol.1985;41:19–27.
3. Gupta SC, Kismali G, Aggarwal BB. Curcumin, a component 
of turmeric: from farm to pharmacy. Biofactors. 2013;39(1):2-13.  
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กรดอะมิโนบำารุงตับ
1. กลุ่มท่ีป้องกันตับเสียหายแต่เร่ิมต้น
- กลุ่มกรดอะมิโนที่ทำ�ล�ยแอลกอฮอล์
และกระตุ้นก�รเผ�ผล�ญไขมัน ลดไขมัน
ในตับ : กลูต�มีน, ออร์นิทีน, ซีสเทอีน, 
ไกลซีน, เมธิโอนีน

2. กลุ่มที่กระตุ้นการสร้างกลูต้าไธโอน
- กลูต�มีน, กลูต�มิค แอซิด, ซีสเทอีน, 
ไกลซีน

3. กลุ่มท่ียับย้ังขบวนการท่ีตับถูกทำาลาย 
- มีฤทธ์ิต้�นอักเสบ มี ไกลซีน, กลูต�มีน, 
เมธิโอนีน 

4. กลุ่มท่ีซ่อมเน้ือตับท่ีถูกทำาลายไปแล้ว
- อะมิโนแอซิดที่ช่วยทำ�ล�ยแอมโมเนีย 
: ออร์นิทีน

ถังเช่ากับตับ
- ลดคว�มดันในหลอดเลือดดำ�ใหญ่ที่นำ�เลือดออกจ�กตับ
- ลดก�รถูกทำ�ล�ยของเนื้อเยื่อตับของเชื้อไวรัสตับอักเสบ
- ลดอ�ก�รอ่อนล้�เนื่องจ�กตับทำ�ง�นผิดปกติ

เห็ดหลินจือกับตับ
- ป้องกันตับถูกทำ�ล�ยโดยโลหะหนัก
- ป้องกันตับถูกทำ�ล�ยโดยส�รพิษ
- ป้องกันก�รเกิดพังผืดในตับ
- ป้องกันก�รเกิดมะเร็งตับ
- ป้องกันตับติดเชื้อ ทั้งไวรัส และแบคทีเรีย
- ยับยั้งขบวนก�รอักเสบของตับ
- รักษ�โรคตับแข็ง และสล�ยพังผืดท่ีเก�ะตับเน่ืองจ�กตับแข็ง

อาหารเสริม
บำารุงตับ
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 ประมวลภ�พบรรย�ก�ศง�น 
Booming Thaidham Seminar 
คร้ังท่ี 21 ภ�ยใต้คอนเซ็ปต์ “Thaidham 
The Power พลังไทยธรรม” กับกิจกรรม
ที่อัดแน่นไปด้วยคว�มรู้ คว�มสนุกสน�น 
และมิตรภ�พดีๆ ระหว่�งกัน และยังต่ืนต�
ตื่นใจไปกับเหล่�ซุปเปอร์ฮีโร่ในดวงใจ ใน
ค่ำ�คืนป�ร์ตี้สุดหรรษ� “I am my 
Hero” ที่ทุกท่�นต่�งจัดเต็มม�เพื่อง�นนี้
โดยเฉพ�ะ พร้อมกลับบ้�นไปด้วยของร�งวัล
ติดไม้ติดมืออีกเพียบ! สำ�หรับใครที่พล�ด
ง�นนี้ไป ไว้พบกันใหม่ใน Booming 
คร้ังท่ี 22 นะคะ

4 เพชรบริห�รไทยธรรม เก็บภ�พร่วมกับผู้บริห�ร

4 ฮีโร่ส�วสุดสวย

เหล่�เทพเทว�ก็ม�นะ

ร้อง เล่น เต้น มันส์ ในค่ำ�คืนป�ร์ตี้

รวมพลังเพื่อชัยชนะ

กิจกรรมสร้�งพลังส�มัคคี

ทีมกองเชียร์ก็สู้สุดใจ 

ปล่อยพลังแห่งคว�มรัก รวมพลังซุปเปอร์ฮีโร่

ฮีโร่ส�ว โพสต์ท่�สวย 

ม�จับปิก�จู้กันเถอะ

Power of Spirit

I am my Hero

หนึ่งในคู่รักซุปเปอร์ฮีโร่

ปล่อยลูกโป่งแห่งคว�มฝัน 
ในพิธีปิด Booming XXI
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 ดิฉันมีปัญห�สุขภ�พ คือปวดหลัง ปวดเอว ปวดหัว 
มักมีอ�ก�รช่วงใกล้มีประจำ�เดือน และประจำ�เดือนจะม�เยอะม�ก
ในขณะที่คนอื่นบ่นว่�หน�ว  แต่ดิฉันกลับร้อน  และมีเหงื่อออก
เต็มตัวเลย บ�งวันก็มีอ�ก�รคลื่นไส้ อ�เจียน อยู่นิ ่งๆ ไม่ได้ 
หงุดหงิดง่�ย อ�รมณ์ฉุนเฉียวขึ้น ดิฉันจึงตัดสินใจไปพบแพทย์ 
ได้ย�ม�รับประท�น แต่ก็ไม่ห�ยข�ด จนเริ่มเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆ 
เหนื่อยง�่ย เป็นลมบ่อย เลยลองเปลี่ยนแพทย์ที่รักษ� อ�ก�รก็ยัง
ไม่ดีข้ึน แถมมีอ�ก�รปวดม�กกว่�เดิม มีปัสส�วะสีเข้ม มีฟองม�ก 
และมีกล่ิน จึงไปพบแพทย์อีกคร้ัง ผลก�รตรวจเลือด และปัสส�วะ 
พบว่� ดิฉันเป็นโรคไต จึงเริ่มดูแลตัวเองม�กขึ้น งดอ�ห�รรสจัด 
และออกกำ�ลังก�ย แต่อ�ก�รก็ยังทรงตัว จนคุณมณฑ� รัตนพันธ์ 
หรือโค้ชตู่ แนะนำ�ให้รู้จักกับ บริษัท ไทยธรรมฯ ดิฉันก็รู้สึกสนใจ
ในผลิตภัณฑ์ โค้ชตู่แนะนำ�ให้ลองรับประท�นน้ำ�มันปล�สกัดเข้มข้น
ผสมสารสกัดจากโกจิเบอร์ร่ี น้ำามันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัด
จากเปลือกองุ่น และสารสกัดจากมะขามป้อม และยังดูแลเรื่อง

คว�มสวยง�มควบคู่ไปด้วย โดยเพิ่มกลูต้าไธโอนชนิดชงดื่ม 
สบู่ทำาความสะอาดผิวหน้าเพื่อผิวขาว และแชมพูกระตุ้น
การงอกใหม่ และลดการหลุดร่วงของเส้นผม หลังจ�ก
รับประท�นไปได้ 10 วัน ดิฉันสังเกตว�่ปัสส�วะเริ่มใสขึ้น 
จ�กที่เคยปัสส�วะบ่อยๆ ก็น้อยลง อ�ก�รปวดหลัง ปวดเอว
ดีขึ้น ดิฉันจึงรับประท�นต่อเนื่องประม�ณ 3 เดือน ปัสส�วะ
กลับม�ใสเหมือนปกติ ไม่มีอ�ก�รปวดหลัง และเอว ต�ท่ีเคยมัวก็
ดีข้ึนม�กๆ ผิวท่ีหมองคล้ำ�ก็ใสข้ึน จนเพ่ือน และคนรอบข้�งทัก 
ปัจจุบันนี้สุขภ�พของดิฉันแข็งแรงม�ก ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์
ดีๆ ของ บริษัท ไทยธรรมฯ ด้วยค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

 เม่ือเดือนตุล�คม ปี 2012 ดิฉันมีอ�ก�รปวด และช�ท่ีข�ซ้�ย 
ทำ�ให้เร่ิมเดินไม่ได้ จึงไปพบแพทย์ท่ีโรงพย�บ�ล ผลก�รตรวจ พบว่� 
ดิฉันมีอ�ก�รกระดูกทับเส้นแบบเฉียบพลัน แพทย์แจ้งว่�ต้อง
ทำ�ก�รผ่�ตัด แต่ต้องรอคิวประม�ณ 3 เดือน และระหว่�งรอคิวผ่�ตัด 
ลูกส�วของดิฉัน คุณจริย� สดมพฤกษ์ หรือจ๋� ได้ให้ดิฉันรับประท�น
ผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�รของ บริษัท ไทยธรรมฯ คือ น้ำ�มันปล�ชนิด
กรดไขมัน EPA เข้มข้น  แอสต้าแซนทินเพ่ือการซ่อมแซมร่างกาย
สารสกัดจากน้ำามันรำาข้าวผสมโคคิวเท็น สารอาหารเพ่ือป้องกันกระดูก
เส่ือม กระดูกพรุน และน้ำามันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น 
และใช้ผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะไวทอปควบคู่ด้วย คือ ท่ีรัดเข่าไวทอป 
และผ้าห่มไวทอป หลังจ�กรับประท�นผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร และ
ใช้ผลิตภัณฑ์ไวทอปได้ประม�ณ 2 เดือน อ�ก�รปวด และช�ก็เร่ิม
ลดลง จนดิฉันเข้�รับก�รผ่�ตัด ก็ยังคงรับประท�นผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร 
และใช้ผลิตภัณฑ์ไวทอปอย่�งต่อเนื่อง หลังจ�กผ่�ตัดได้ประม�ณ 
3 วัน แผลที่เกิดจ�กก�รผ่�ตัดที่ย�ว 10 นิ้ว ไม่มีอ�ก�รอักเสบเลย 
แผลเเห้งสนิท และห�ยไวม�ก จนแพทย์ที่รักษ�ถึงกับเอ่ยป�กชม
ว่�แผลของดิฉันห�ยไวกว่�คนท่ีม�ผ่�พร้อมๆ กันม�ก และท่ีดีใจม�กท่ีสุด

ประมาณ 3 เดือน ปัสสาวะกลับมาใสเหมือนปกติ ไม่มีอาการปวดหลัง 
และเอว ตาที่เคยมัวก็ดีขึ้นมากๆ ผิวที่หมองคล้ำาก็ใสขึ้น

คุณอ่ิน   สดมพฤกษ์
อายุ   70  ปี      อาชีพ แม่บ้าน   
จังหวัด  ตาก  

ที่ดีใจมากที่สุด คือดิฉันสามารถที่ลุกขึ้นเดินได้เกือบจะเป็นปกติในระยะเวลาอันสั้น

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

 ดิฉันเป็นพย�บ�ลวิช�ชีพ  ลักษณะง�นท่ีทำ�จะค่อนข้�งหนัก 
เหน่ือย และเครียด ต้องใช้สมองเยอะ ทำ�ให้รับประท�นอ�ห�รไม่เป็นเวล� 
และต้องรีบเร่ง แถมยังชอบด่ืมน้ำ�หว�น และก�แฟเย็น วันละ 1-2 แก้ว 
เพ่ือให้ร่�งก�ยสดช่ืน กระปร้ีกระเปร่� แถมยังไม่ออกกำ�ลังก�ย ไม่ดูแลตัวเอง 
ทำ�ให้น้ำ�หนักตัวเพ่ิมข้ึน รูปร่�งเร่ิมท้วม ดิฉันหนัก 57.6 กิโลกรัม มีไขมัน
สะสมท่ีคอ ต้นแขน และต้นข� มีพุง และหน้�ท้อง ผิวพรรณก็ไม่สดใส 
ดูแก่เกินวัย มีกระ ฝ้� และร้ิวรอยท่ีใบหน้� และเร่ิมเวียนศีรษะอยู่บ่อยๆ  
จึงไปพบแพทย์ ปร�กฏว่� มีไขมันในเลือดสูง แพทย์จึงให้ย�ลดไขมันม�
รับประท�น ตรวจค่�ไขมันก็ยังสูงเหมือนเดิม มีอ�ก�รเหนื่อยง่�ย 
ชีพจรเต้นเร็ว และเร่ิมมีค่�คว�มดันโลหิตสูง จนดิฉันมีโอก�สได้ทำ�ง�น
ร่วมกับคุณอรวรรณ เทพศิริ หรือโค้ชหญิง ท่ีแนะนำ�ให้ใช้สูตรลดน้ำ�หนัก
แบบคีโตเจนิค ไดเอท ร่วมกับก�รรับประท�นผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร  
สารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำาตาล และสมุนไพรจีนชาชง รับประท�นไปได้
15  วัน  น้ำ�หนักลดลงไป  1  กิโลกรัม  จึงเพ่ิมสารอาหารเพ่ือกระตุ้น
การสร้างคอลลาเจนชนิดชงด่ืมรสโกโก้ และคอลลาเจนเปปไตด์ 100%
ชนิดชงดื่ม ผ่�นไปเพียง 1 เดือน ผิวพรรณดูสดใส ผิวข�วขึ้นอย่�ง
เป็นธรรมช�ติ ริ้วรอยที่เคยมีก็น้อยลงไปอย่�งเห็นได้ชัด หน้�เรียวข้ึน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ไปตรวจไขมันที่โรงพยาบาล ผลปรากฏว่า ไขมันตัวไม่ดีลดลง 
แต่ไขมันตัวดีสูงมากขึ้น น้ำาหนักตัวก็ลดลงด้วย

มิถุนายน 2016
57.6 Kg.      

โดยไม่ต้องพ่ึงศัลยกรรม แถมรูขุมขนก็กระชับขึ้นด้วย และ
ดิฉันยังได้เพิ่มสารสกัดจากเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดจาก
มะเขือเทศ น้ำามันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น 
และน้ำามันปลาเพ่ือบำารุงสมอง ปรับสมดุลคอเลสเตอรอล ก็
รู้สึกว่�นอนหลับสบ�ยม�กข้ึน ต่ืนนอนม�ก็สดช่ืน ไม่มึนศีรษะ
เหมือนท่ีเคยเป็น ไปตรวจไขมันท่ีโรงพย�บ�ล ผลปร�กฏว่�
ไขมันตัวไม่ดีลดลง แต่ไขมันตัวดีสูงม�กข้ึน น้ำ�หนักตัวก็ลดลง
ด้วย ปัจจุบันน้ีน้ำ�หนักลดลงเหลือ 51 กิโลกรัม คนข้�งบ้�น
เร่ิมทักว่�ไปทำ�อะไรม� ทำ�ไมดูตัวเล็กลง ผิวพรรณสดใสข้ึน 
ทำ�ให้ดิฉันรู้สึกมั่นใจม�กยิ่งขึ้น ต้องขอขอบคุณโค้ชหญิง 
และผลิตภัณฑ์ดีๆ จ�ก บริษัท ไทยธรรมฯ ที่ได้ทำ�ให้ดิฉัน
มีคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้นสิงหาคม 2016

51 Kg.

คุณณัฏฐ์กานดา   ฉิรินัง         
อายุ  39  ปี     อาชีพ พยาบาลวิชาชีพ 

จังหวัด ปทุมธานี  

คือ ดิฉันส�ม�รถที่ลุกขึ้นเดินได้เกือบจะเป็นปกติในระยะเวล�
อันสั้น และนอกจ�กเรื่องสุขภ�พแล้ว ดิฉันก็ยังสนใจดูแล
เรื่องคว�มสวยง�มควบคู่กันไปด้วย จึงรับประท�นสารอาหาร
เพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนชนิดชงดื่มรสโกโก ้ หลังจ�ก
รับประท�นต่อเนื่องประม�ณ 1 เดือน รู้สึกได้เลยว�่ผิวพรรณ
ดูดีขึ้น กระชับขึ้นกว่�เพื่อนรุ่นเดียวกันด้วย ทำ�ให้ดิฉันเชื่อมั่น
ในผลิตภัณฑ์ของไทยธรรม ต้องขอขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ 
ท่ีมีผลิตภัณฑ์ดีๆ เพื่อคนไทยค่ะ

14

คุณกรรณิกา     ล่ันซ้าย    
อายุ 49 ปี    อาชีพ เกษตรกร

จังหวัด  สุราษฎร์ธานี  
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 เมื่อประม�ณกล�งปี 2015 ดิฉันมีอ�ก�ร
ปวดท้องหน่วงๆ และจะปวดม�กทุกคร้ังท่ีมีประจำ�เดือน 
ปวดจนต้องรับประท�นย�แก้ปวดทุก 4 ช่ัวโมงเลยค่ะ พอมี
อ�ก�รปวดก็จะมีเลือดออกม�ม�ก ทำ�ให้ต้องใส่ผ้�อน�มัย
ทั้งเดือนเลยค่ะ ดิฉันจึงตัดสินใจไปพบแพทย์ เพื่อตรวจ
มะเร็งป�กมดลูก แพทย์ตัดช้ินเน้ือไปตรวจ ผลปร�กฏว่�
ดิฉันเป็นมะเร็งป�กมดลูกระยะท่ี 3 ค่ะ ในระหว่�งท่ีดิฉัน
เข้�รับก�รรักษ�ท่ีโรงพย�บ�ล คุณมณฑ� รัตนพันธ์ หรือ
โค้ชตู่ ได้แนะนำ�ให้ลองรับประท�นผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร
ของไทยธรรม คือสารสกัดเมล็ดองุ่นผสมขม้ินชัน สารสกัด
จากเห็ดทางการแพทย์เพ่ือการต้านมะเร็ง แอสต้าแซนทิน
เพ่ือการซ่อมแซมร่างกาย และสารสกัดเบต้ากลูแคนเพ่ือ
กระตุ้นภูมิต้านทาน รับประท�นอย่�งละ 2 แคปซูล/วัน
หลังจ�กรับประท�นได้ 15 วัน ดิฉันตกใจม�กค่ะ เพร�ะว่�
มีเลือดเป็นล่ิมๆ ออกม�เยอะม�ก ดิฉันเลยสอบถ�มโค้ชตู่
ก็ได้คำ�ตอบว่� เป็นเพร�ะร่�งก�ยกำ�ลังขับของเสียออกม� 

ปัจจุบันดิฉันหายเป็นปกติแล้วค่ะ รู้สึกดีใจมากๆ 
ไม่เคยคิดเคยฝันเลยว่าจะหายจากโรคมะเร็งได้ 

พอได้สวมใส่ที่รัดเอว อาการปวดหลัง และปวดเอวที่เป็นมานาน ก็หายไปอย่างไม่น่าเชื่อ

  ก่อนหน้�นี้ดิฉันมีโรคประจำ�ตัว คือ โรคเบ�หว�น 
คว�มดันโลหิตสูง และปวดหลัง ทำ�ให้ต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจ
อ�ก�รทุกๆ 3 เดือน จนกระทั่งได้ม�รู้จักกับ บริษัท ไทยธรรมฯ 
จ�กก�รแนะนำ�ของคุณณิ มนต์สินี สิงห์นพคุณ และได้ลอง
รับประท�นผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�รสารสกัดจากพรีไบโอติก และ
โพรไบโอติก สารอาหารเพ่ือการบำารุงตับ สมุนไพรจีนชาชง เพ่ือ
ล้างพิษ และปรับลำาไส้ และเพ่ิมสารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัด
จากมะเขือเทศ จนถึงกำ�หนดนัดตรวจร�่งก�ย ผลปร�กฏว่� ค่�
คว�มดันโลหิตลดลง และท่ีสำ�คัญคือ ค่�น้ำ�ต�ลในเลือดก็ลดลงม�ก 
จนแพทย์ถึงกับเอ่ยป�กบอกกับดิฉันว่� หวังว่�คงจะไม่ได้พบกันอีก 
เป็นประโยคทำ�ให้ดิฉันดีใจม�ก รู้สึกว่�ตัวเองมีสุขภ�พที่ดีขึ้น และ
ปัจจุบันดิฉันยังได้ใช้ท่ีรัดเอวไวทอป เพ่ือรักษ�อ�ก�รปวดหลัง และ
ปวดเอวด้วย เพร�ะดิฉันยังคงต้องทำ�ง�นเก่ียวกับเอกส�รจำ�นวนม�ก
ต้องยกของหนัก ซึ่งพอได้สวมใส่ที่รัดเอว อ�ก�รปวดหลัง และ
ปวดเอวที่เป็นม�น�น ก็ห�ยไปอย่�งไม่น่�เชื่อ และที่สำ�คัญ ดิฉัน
ยังรู้สึกว่�รอบเอวกระชับข้ึนด้วย ดิฉันได้แนะนำ�ให้เพ่ือนๆ ท่ีทำ�ง�น

หลังจ�กนั้นอีก 15 วัน อ�ก�รปวดกลับห�ยไปแบบปลิดทิ้งเลยค่ะ 
ดิฉันรับประท�นต่อเนื่องม�เร่ือยๆ ควบคู่กับก�รฉ�ยแสง 25 คร้ัง ให้
เคมีบำ�บัด 6 ครั้ง ครั้งละ 6 ชั่วโมง และใส่แร่อีก 4 ครั้ง ปกติแล้ว
ตอนให้เคมีบำ�บัด จะต้องมีอ�ก�รอ่อนเพลีย และผมร่วง แต่ดิฉันกลับ
ไม่มีอ�ก�รเลยค่ะ ไม่เหน่ือย ไม่เพลีย และผมก็ไม่ร่วงเหมือนผู้ป่วยคนอ่ืน
ที่ม�รับก�รให้เคมีบำ�บัด ดิฉันคิดว่�ถ้�ไม่ได้รับประท�นผลิตภัณฑ์
เสริมอ�ห�รของไทยธรรม ดิฉันต้องแย่แน่ๆ จนปัจจุบันดิฉันห�ย
เป็นปกติแล้วค่ะ รู้สึกดีใจม�กๆ ไม่เคยคิดเคยฝันเลย ว�่จะห�ย
จ�กโรคมะเร็งได้ และระยะเวล�ที่ดูแลรักษ�ตัวเองก็ถือว�่ไม่น�น
ม�ก ปัจจุบันนี้ดิฉันไม่มีค�่มะเร็งม� 7 เดือนแล้วค่ะ ต้องขอขอบคุณ 
บริษัท ไทยธรรมฯ ที่ทำ�ให้ดิฉันได้สุขภ�พที่แข็งแรงกลับคืนม�ค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ใช้ด้วยกันหล�ยคน และทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะ 
ว่�ยอดเยี่ยมม�ก ขอขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ ที่มอบสิ่งดีๆ 
ให้กับพวกเร�ค่ะ 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

 ดิฉันสูง 155 เซนติเมตร แต่หนักถึง 71 กิโลกรัม 
น้ำ�หนักตัวที่ม�กมีผลกระทบต่ออ�ชีพ เพร�ะดิฉันเป็นทห�ร และ
พย�บ�ล ซึ่งต้องมีคว�มคล่องตัว เวล�วิ่งจะมีอ�ก�รเจ็บเข่� และ
เหน่ือยง่�ย ดิฉันพย�ย�มลดน้ำ�หนักม�แล้วทุกวิธี ท้ังออกกำ�ลังก�ย 
อดอ�ห�ร รับประท�นก�แฟลดน้ำ�หนัก และเคยซื้อผลิตภัณฑ์
ลดน้ำ�หนักม�รับประท�น พร้อมกับควบคุมอ�ห�ร และออกกำ�ลังก�ย
ด้วยก�รปั่นจักรย�น วันละ 20-40 กิโลเมตร น้ำ�หนักก็ลดลงไป
5 กิโลกรัม แต่พอหยุดปั่นจักรย�น น้ำ�หนักก็กลับม�เหมือนเดิม 
ทำ�ให้ดิฉันเริ่มถอดใจ คิดว�่ช�ตินี้คงลดน้ำ�หนักไม่ได้อีกแล้ว จนได้
ม�รู้จักกับ คุณอรวรรณ เทพศิริ หรือโค้ชหญิง ที่แนะนำ�ผลิตภัณฑ์
เสริมอ�ห�รเพื่อก�รลดน้ำ�หนักของไทยธรรมให้ลองรับประท�น มี
น้ำ�มันปล�ชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น น้ำ�มันมะพร้�วสกัดเย็น
ผสมโคคิวเท็น  สมุนไพรจีนชาชง  และสารสกัดจากพรีไบโอติก 
และโพรไบโอติก ร่วมกับก�รใช้สูตรลดน้ำ�หนักคีโตเจนิค ไดเอท 
เดือนแรกดิฉันส�ม�รถลดน้ำ�หนักได้ถึง 4 กิโลกรัม ดิฉันก็รับประท�น
ต่อเนื่องตลอดเป็นเวล� 4 เดือน ดิฉันส�ม�รถลดน้ำ�หนักได้ถึง 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

รับประทานต่อเนื่องตลอดเป็นเวลา 4 เดือน 
ดิฉันสามารถลดน้ำาหนักได้ถึง 11 กิโลกรัม

น.ต.หญิง ทรงธรรม   วาสรับ   
อายุ  43 ปี     อาชีพ พยาบาลทหารอากาศ

จังหวัด   นครปฐม      

11 กิโลกรัม จ�กน้ำ�หนัก 71 กิโลกรัม ลดลงเหลือ 60 กิโลกรัม
ดิฉันดีใจม�กที่น้ำ�หนักลดลง เป็นก�รลดน้ำ�หนักที่สบ�ยที่สุด
ในชีวิต  เพร�ะกินดี  อยู่ดี  ไม่ต้องอดอ�ห�ร  แถมยังได้
รับประท�นอ�ห�รแบบท่ีชอบ เช่น สเต็ก หมูทอด ไก่ย่�ง ฯลฯ 
และถึงแม้ว่�จะไม่ได้ออกกำ�ลังก�ยเลย แต่น้ำ�หนักก็ลดลง 
แถมผิวพรรณยังดูสวยใสข้ึน และร่�งก�ยก็แข็งแรง ไม่เจ็บเข่� 
ไม่เหนื่อยง่�ยอีกแล้ว ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร
ที่ดีของ บริษัท ไทยธรรมฯ ที่ทำ�ให้ดิฉันสวยขึ้น สุขภ�พก็
ดีขึ้นด้วยค่ะ       

สิงหาคม 2016      
60 Kg.

เมษายน 2016
71 Kg.

15

คุณมาลี  คำาดี       
อายุ  50  ปี      อาชีพ  รับราชการ 
จังหวัด เชียงราย

คุณสมหมาย เงาพิทักษ์ศิลปิน
อายุ 43 ปี     อาชีพ  ค้าขาย   

จังหวัด สุราษฎร์ธานี  
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สิงหาคม  2016 สิงหาคม  2016

กรกฎาคม  2016 กรกฎาคม  2016

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน กรกฎาคม 2016

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน กรกฎาคม 2016

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ
ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 1,522,013  บาท

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน สิงหาคม  2016

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน สิงหาคม  2016

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย
ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ  จ.สมุทรปราการ

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 502,000  บาท

คุณจุฑานาถ สิงห์ถม
ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ  จ.กรุงเทพฯ

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 397,630  บาท

อิศราภรณ์   เกตุแก้ว
กรกฎาคม 2016
ผู้ที่มียอด New Active Recruit 
สูงสุด ประจำาเดือน กรกฎาคม 2016
มียอด New Active Recruit 
จำานวน 20 ท่าน

ธนัทพร แสงอรุณรัตน์ 
สิงหาคม 2016
ผู้ที่มียอด New Active Recruit 
สูงสุด ประจำาเดือน สิงหาคม 2016
มียอด New Active Recruit 
จำานวน 12 ท่าน

16

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ
ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 1,577,584   บาท

Recruit

New

2016
Active
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เยี่ยมชมกรุงเพิร์ธ รัฐออสเตรเลียตะวันตก สวนสาธารณะคิงส์ปาร์ค เมืองแห่งประวัติศาสตร์ฟรีแมนเทิล แม่น้ำาสวอน แม่น้ำาสายหลักของเมือง
เพิร์ธโชว์การตัดขนแกะ ชิมไวน์ช้ันเลิศท่ีไร่ไวน์ซานดัลฟอร์ด พร้อมเลือกซ้ือช็อกโกแลต และนูการ์เป็นของฝาก เข้าชมสวนสัตว์แคเวอร์แชมป์ไวด์ไลฟ์ 
ปาร์ค ชมสัตว์น่ารักนานาชนิดที่เป็นสัตว์ท้องถิ่นของประเทศออสเตรเลีย เช่น โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท และอื่นๆ อีกมากมาย

กฏเกณฑ์การคิดคะแนน
1. ผู้สมัครทุกท่�นจำ�เป็นต้องผ่�นกติก�ข้อแรก (ยอดซ้ือกลุ่มส่วนตัวสะสม 19 เดือน 
รวมกัน 396,000 คะแนน) เพื่อรับสิทธิ์ก�รไปท่องเที่ยวกับไทยธรรม
2. ผู้สมัครที่ผ่�นกฎกติก�ข้อแรก ส�ม�รถนำ�คะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัวชั้นที่ 1  
ม�คำ�นวณมูลค่�ตั๋วต�มจริง  เช่นทำ�คะแนนได้  40 % จ�กกติก� จะต้องจ�่ย
ค่�ตั๋วมูลค่� 60 %
3. ห�กมียอดกลุ่มส่วนตัวของลูกชั้นที่ 1 สะสมเกินกว�่ 50 %  ( คะแนนกลุ่ม
ลูกโกเมนชั้นที่ 1 สะสมเกิน 1,375,000 คะแนน )  มีสิทธิ์รับก�ร Roll Up 
คะแนนจ�ก Downline
4. คะแนนยอดซ้ือกลุ่มส่วนตัวท่ีทำ�คะแนนเกิน 50 % ของกฎเกณฑ์ข้อ 1 จะถูก 
Roll Up  ข้ึนไปเป็นคะแนนท่องเท่ียวของ Up-Line ท่ีสมัครท่องเท่ียวต่�งประเทศ

กติกาท่องเที่ยว
1. มีตำ�แหน่งโกเมนขึ้นไป 
2. เก็บคะแนน 19 เดือน (กุมภ�พันธ์ 2559 – สิงห�คม 2560) ท่องเท่ียว
ประม�ณ ตุล�คม 2560 
3. คะแนนยอดซ้ือกลุ่มส่วนตัว 19 เดือน สะสมรวมกัน 396,000 คะแนน 
และ คะแนนยอดกลุ่มของลูกโกเมนช้ันท่ี 1 รวมกัน 2,750,000 คะแนน
4. ต้องย่ืนใบสมัคร Promotion ท่องเท่ียวก่อนวันท่ี 30 มิถุน�ยน 2560

พาคนที่คุณรัก ท่องเที่ยวไปกับเรา ครอบครัวไทยธรรม ด้วยกติกาที่คุณทำาได้ 

ให้รางวัลกับตัวเอง และคนที่คุณรัก ไปท่องเที่ยวออสเตรเลีย
 ดินแดนในฝันกับไทยธรรมนะคะ

5 4แกรนด์ออสเตรเลีย

กับทีมผู้บริหารงานขาย
ที่เราภาคภูมิใจก้าวไกลแค่ไหน
ก้าวไปด้วยกัน 

Together we can

คุณปนัดดา วิถีพัฒน์ (โค้ชมด)
ผู้อำานวยการฝ่ายขาย
(Executive Sales Manager)

โทร 086-367-7804  
ID Line :  modtanoy18

คุณรัชชาภา ไชยมล (โค้ชวิว) 
ผู้จัดการฝ่ายขาย
(Sales Manager)

โทร 086-358-8052 
ID Line : v_view555

คุณจุฑาทิพย์ ผงพิลา (โค้ชโอ๋) 
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 
(Operation Manager)

โทร 093-956-2659 
ID Line : jutatip_ao

ก้าวสู่ปีที่ 12

“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

      ครอบครัว ไทยธรรม
           กับเราสิคะ”

กับไทยธรรม อัลไลแอนซ์ 
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ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ศูนย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร. (056) 222-102
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.จันทบุรี โทร. (094) 929-6956
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

ศูนย์สายไหม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 973-9271

ศูนย์ อ.เมือง จ.แพร่ โทร. (054) 623-322
ศูนย์ อ.เมือง จ.พัทลุง โทร. (074) 615-599
ศูนย์ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โทร. (084) 057-3922
ศูนย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. (074) 552-026

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : ต่างจังหวัด

1. ก�รตักเตือนด้วยว�จ� 
2. ก�รตักเตือนเป็นล�ยลักษณ์อักษร ห�กก�รตักเตือนด้วยว�จ�
   ไม่เป็นผล 
3. ก�รตัดรหัสสม�ชิก ห�กบริษัทฯ ทำ�ก�รตักเตือนด้วยว�จ� และ
   ล�ยลักษณ์อักษรแล้ว แต่ยังไม่เป็นผล

 บริษัทฯ ขอกร�บขอบพระคุณในคว�มอุปก�รคุณที่
พี่น้องไทยธรรมมีให้บริษัทฯ เสมอม� และขอเชิญชวนพี่น้อง
ไทยธรรมม�ร่วมสร้�งสรรค์สังคมใหม่แห่งมิตรไมตรี คุณธรรม 
และจริยธรรมร่วมกัน  
                            ขอแสดงคว�มนับถือ
                             

                             ปนัดด� วิถีพัฒน์
                           ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยข�ย
                       บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด

ศูนย์ใหญ่ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด

 ก�รข�ยผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัทฯ ในร�ค�ที่ต่ำ�กว่�
ร�ค�สม�ชิก ถือเป็นก�รผิดกฎระเบียบข้อบังคับในก�รทำ�ธุรกิจ
กับบริษัทฯ เนื่องจ�กขัดกับหลักจริยธรรมในก�รดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ที่ว่�ด้วยก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งเที่ยงธรรม และ
ปร�ศจ�กก�รเอ�รัดเอ�เปรียบระหว่�งผู้ร่วมธุรกิจด้วยกัน
 
 ห�กพี่น้องไทยธรรมท่�นใดพบเห็นพฤติกรรมดังกล่�ว 
ขอให้ท่�นกรุณ�ส่งข้อมูลม�ที่ thaidhamallianze@hotmail.com 
หรือ unique21th@hotmail.com หรือแจ้งพฤติกรรมดังกล่�วม�
ท่ีพนักง�นฝ่�ยข�ยของบริษัทฯ ได้ทุกคน บริษัทฯ จะทำ�ก�รตรวจสอบ 
สืบค้น  โดยบริษัทฯ  จะปกปิดพย�นบุคคลทุกคนไว้  และห�ก
บริษัทฯ พบว่� พฤติกรรมของสม�ชิกไทยธรรมท่�นใดเป็นเช่นน้ันจริง 
บริษัทฯ จะกระทำ�ก�ร 3 ขั้นตอนคือ

ประกาศ
ห้ามการขายผลิตภัณฑ์ต่ำากว่าราคาสมาชิก
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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 50 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    ช�ย    หญิง หม�ยเลขประจำ�ตัวประช�ชน........................................ชื่อ.................................น�มสกุล.................................วัน/เดือน/ปีเกิด...................อ�ชีพ........................

วารสารราย 2 เดือนของ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์

บ้�นของเร� บอกข่�วคร�วคว�มเคลื่อนไหว  โปรแกรมก�รบรรย�ยทั่วประเทศ  ข่�วส�รทันสมัย และแพทย์ท�งเลือก 
รวมประสบก�รณ์จริงจ�กผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ัวประเทศ  เพียงสมัครสม�ชิกเล่มละ  25 บ�ท (รวมค่�จัดส่ง) ปีละ 150 บ�ท หรือ
เพียงเดือนละ 12.50 บ�ท ท่�นก็จะได้รับว�รส�ร 4 สี ขน�ด A4 คว�มหน� 20 หน้� ส่งตรงถึงบ้�นทุกฉบับ

ใบสมัครสม�ชิกว�รส�ร TDA Newsletter
สมัครใหม่               ต่ออ�ยุ (หม�ยเลขสม�ชิก)...................................................................

ข้อมูลสม�ชิก

สถานที่จัดส่งวารสาร

เลขที่.........................บริษัท/อ�ค�ร........................................ตรอก/ซอย...................................ถนน.....................................................แขวง/ตำ�บล..........................................................................

เขต/อำ�เภอ...............................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์ (บ้�น)..................................................................

โทรศัพท์ (มือถือ)....................................................โทรส�ร........................................................E-mail..............................................................................................

ม�เป็นสม�ชิก TDA Newsletter กันเถอะ

การชำาระค่าสมัคร

        ชำ�ระเป็นเงินสด

        ชำ�ระค่�สมัคร โดยก�รโอนเงินเข้�ท�งบัญชีออมทรัพย์ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด

        ธน�ค�ร กรุงเทพ     ส�ข�อินทร�รักษ์     เลขที่ 212-0-81073-0

        ธน�ค�ร กสิกรไทย    ส�ข�พระร�ม 9     เลขที่ 713-2-33215-5

        ธน�ค�ร กรุงศรีอยุธย� ส�ข�สุข�ภิบ�ล 1    เลขที่ 265-1-22092-8

        ธน�ค�ร ไทยพ�ณิชย์  ส�ข�ถนนนวมินทร์   เลขที่ 077-2-43476-3

ส่งใบสมัคร หรือถ่ายสำาเนาส่งมาที่ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด โครงการพรีเมี่ยม เพลส เลขที่ 21/281-284 ซ.นวลจันทร์ 50 
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230 โทร. 02-363-7699 โทรสาร 02-363-4422 www.thaidham.com
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ต้องการศูนย์ใหญ่ในจังหวัดต่อไปนี้
• กรุงเทพฯ 

  (เขตละ 1 ศูนย์)

• กาญจนบุรี

• ฉะเชิงเทรา

• ชัยนาท

• ประจวบคีรีขันธ์

• นนทบุรี

• ปทุมธานี

• พระนครศรีอยุธยา

• ราชบุรี

• กาฬสินธ์ุ

• ขอนแก่น

• ชัยภูมิ

• นครพนม

• นครราชสีมา

• บุรีรัมย์

• บึงกาฬ

• มหาสารคาม

• มุกดาหาร

• ยโสธร

• เชียงราย

• เชียงใหม่ 

• ตาก (อ.เมือง)

• น่าน 

• พะเยา

• เพชรบูรณ์

• แม่ฮ่องสอน

• ลำาปาง

• ลำาพูน

• สุโขทัย

• กระบี่

• นราธิวาส

• ปัตตานี

• ตรัง

• พังงา

• ภูเก็ต

• ระนอง

• สตูล

• สงขลา (อ.เมือง)

• สุราษฎร์ธานี 
  (อ.เกาะพะงัน) 

• ชลบุรี (อ.เมือง)

• ตราด

• ระยอง

• สระแก้ว

• ลพบุรี

• สมุทรปราการ

• สมุทรสงคราม

• สมุทรสาคร

• สุพรรณบุรี

• สระบุรี

• สิงห์บุรี

• อ่างทอง

• นครนายก

• ร้อยเอ็ด

• เลย

• ศรีสะเกษ

• สกลนคร

• สุรินทร์

• หนองคาย

• หนองบัวลำาภู

• อำานาจเจริญ

• อุดรธานี

• อุบลราชธานี

• อุตรดิตถ์

• กำาแพงเพชร

• พิจิตร

• อุทัยธานี

• พิษณุโลก

• สุราษฎร์ธานี 

  (อ.เกาะสมุย)

• สุราษฎร์ธานี 

  (อ.เมือง)  

• ยะลา

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก

แจ้งความจ�านงการเปิดศูนย์ใหญ่ได้ที่
คุณปนัดดา วิถีพัฒน์ (โค้ชมด)
ผู้อำานวยการฝ่ายขาย
(Executive Sales Manager)

โทร 086-367-7804  
ID Line :  modtanoy18

คุณรัชชาภา ไชยมล (โค้ชวิว) 
ผู้จัดการฝ่ายขาย
(Sales Manager)

โทร 086-358-8052 
ID Line : v_view555

คุณจุฑาทิพย์ ผงพิลา (โค้ชโอ๋) 
ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ 
(Operation Manager)

โทร 093-956-2659 
ID Line : jutatip_ao


