เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

¢‹ÒÇ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸
พิธีเปดศูนยใหญไทยธรรม สาขา จ.ชัยนาท

ขอแสดงความยินดีกับเจาของศูนยใหญไทยธรรมคนใหม
คุณณิชมน ไกรสกุลศักดิ์ หรือคุณปท ทีเ่ พิง่ มีขา วดีใหกบั ชาว
จ.ชัยนาท กับการทําพิธีเปดศูนยฯ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 52
ที่ผานมา งานนี้มีคุณเปล จารุณี เดสแน็ช นําทีมกรรมการ
บริหารเขารวมแสดงความยินดี พรอมดวยเหลาสมาชิก
ชาวจังหวัดชัยนาท ที่มารวมเปนสักขีพยานกันอยางคับคั่ง
สอบถามรายละเอียดไดที่ โทร.056-412-909
พิธีเปดศูนยใหญไทยธรรม สาขา จ.จันทบุรี

ชาวจังหวัดจันทบุรี จะมีสุขภาพดีกัน
ถวนหนา เพราะมีศูนยจําหนายไทยธรรม
ใหคุณไดดูแลทั้งสุขภาพ และความงาม
กัน โดยถือฤกษดี ทําพิธีเปดศูนยไปเมื่อ
วันอาทิตยที่ 8 พฤศจิกายน 2552 ที่ผานมา
คุณเปล จารุณี และทีมผูบริหารรวมแสดง
ความยินดี งานนี้เจาของศูนยจําหนาย
ไทยธรรมคนใหม คุณภัทรานิษฐ พลอย
แหวนรัตนา ยิ้มแกมปริ และยังฝากบอก
ขาวมายัง พี่นองชาวจันทบุรี สามารถมี
สุขภาพดีกันถวนหนาไดแลววันนี้ โทร.
089-099-5109,084-322-8108
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

พิธีเปดศูนยใหญไทยธรรม สาขา จ.กําแพงเพชร

ตองถือวาเปนวันดีอีกหนึ่งวันเลยนะคะ เพราะเมื่อ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 52 ที่ผานมา คุณศันสนีย ชูสุวรรณ
ไดทาํ พิธเี ปดศูนยใหญไทยธรรม สาขาอ.เมือง จ.กําแพงเพชร
ไป โดยมีคุณเปล จารุณี เดสแน็ชนําทีมผูบริหาร และทีม
งานบริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซ รวมแสดงความยินดีงาน
นี้เจาของศูนยคนใหมยิ้มแกมปริเลยทีเดียว สอบถามราย
ละเอียด โทร. 055-720-229

พิธีเปดศูนยใหญไทยธรรม สาขา จ.อุทัยธานี

เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2552
เจาของศูนยใหญไทยธรรม สาขาจังหวัด
อุทัยธานี คุณตถาพร สิทธิสมาน ถือฤกษ
ดี ทําพิธีเปดศูนยไปเปนที่เรียบรอยแลว
ทามกลางความปติยินดี โดยมีคุณเปล
จารุณี และทีมผูบริหาร ตลอดจนผูรัก
สุขภาพ มารวมงานกันอยางคับคั่ง ใคร
ที่อยูใกลทารถ บขส.จังหวัดอุทัยธานี หา
ซื้อของฝาก ของขวัญปใหม เพื่อสุขภาพ
ที่ดี ไดแลววันนี้ หรือจะสอบถามปญหา
สุขภาพ และความงาม โทร.056-511403,
081-7075260

พิธีเปดศูนยใหญไทยธรรม สาขา จ.นครศรีธรรมราช

พี่นองชาวใต ที่รักสุขภาพ และไมลืมที่จะ
ดูแลผิวพรรณ มีเฮกันอีกแลวคะ เมื่อเจาของ
ศูนยใหญไทยธรรม จ .นครศรีธรรมราช คุณ
นุชรีย ชูคง ลูกสาวคนสวย แถมหุนดี ของ พี่
ทอง วัลทณีย หองสีปาน ทําพิธเี ปดศูนยไปเมือ่
วันเสารที่ 28 พฤศจิกายน 2552 ทีผ่ า นมา งาน
นี้มีแตคนรอถามเคล็ดลับหุนดี ของเจาของ
ศูนย คนใหม เธอมีเคล็ดลับในการลดน้ํา
หนักอยางไร ภายใน 6 เดือน ลด ไป 13 กก.
โทร สอบถามกันไดเลยคะ ที่ 089-7250649
,082-8162749 หรือใครใจรอนพบกับเจาของ
ศูนยไดที่สี่แยกเบญจม จ.นครศรีฯคะ

มิตรภาพสําคัญกวาเงินตรา
คุณธรรมสําคัญกวาธุรกิจ

ตอนนีห้ วั ขอสุดฮิต สําหรับหลายๆคนในโลกใบนี้ คงจะหนีไมพน เรือ่ งราวของหนัง “2012 วันสิน้ โลก”
ซึ่งไดเคาโครง และ แรงบันดาลใจมาจากปฏิทินชนเผามายา ชนเผาโบราณที่มีความเชี่ยวชาญดานกาล
เวลาและดาราศาสตร ซึ่งนับเอาวันดังกลาวเปนวันสิ้นสุดปฏิทินลอง เคาต (Long Count) หรือปฏิทิน
ฉบับที่ 3 ของชาวมายา นอกเหนือไปจาก 2 ฉบับแรกที่เปนฉบับปกติ และฉบับสอง - ศาสนา วาวันสิ้น
สุดของยุคนี้ คือ วันที่ 20 ธันวาคม 2012 แตก็ไมไดบอกถึงเหตุการณที่จะเกิด
แตจะเกิดเหตุการณอะไร หรือ ไมก็ตาม ไมไดมีสาระ หรือ ความสําคัญแตอยางใด เพราะมนุษย
เราทุกคน เกิดมาบนโลกนี้ในชวงเวลาแสนสั้น แตยาวเพียงพอที่จะทําความดีจนหลุดพน หรือ จากโลก
นี้ไป ดวยสภาวะจิตที่ตกต่ําเสียยิ่งกวาตอนที่เกิดมาเสียอีก ดิฉันเคยอาน และ ฟง พระหลายองคบอกวา
มนุษยมี 4 ประเภท คือ 1. มามืด ไปมืด 2. มามืด ไปสวาง 3. มาสวาง ไปมืด และ 4. มาสวาง และ เวลา
ไปสวางยิ่งเสียกวาตอนมา ดิฉันพิจารณาถี่ถวนแลว เห็นวา เราแตละคน จะเลือกเปนมนุษยประเภทใด
ก็เปนสิทธิสวนบุคคล ซึ่งผูอื่นคงจะลวงละเมิดมิได สวนตัวดิฉัน ไดเลือกแลว และ เลือกมาตลอด
เมื่อแรกเริ่มที่จะสราง และ ทําไทยธรรม ดิฉัน พี่เปล จารุณี อ.ติ๊ก รินทรลภัส และ พี่ติ๊ด มยุเรศ
ก็ไดพุดคุย ปรึกษาหารือกันในทุกเรื่อง วาเราตองการสรางบริษัท ที่มีประโยชนสําหรับคนไทย และ ใคร
ก็ตาม โดยไมจํากัดเชื้อชาติ และ เผาพันธุ ทั้งในดานรูปธรรม คือ โลกียทรัพย และ นามธรรม คือ
โลกุตระทรัพย ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานของไทยธรรม เราประสบทัง้ ความราบรืน่ ความรวมมือจาก
หมูกัลยาณมิตร ครูบาอาจารย และ อุปสรรคอันเปนเรื่องปกติของทุกชีวิตในโลก ทุกครั้งที่มีเหตุการณ
ตองตัดสินใจ ใหเลือกระหวางเงินตรา และ จริยธรรม มิตรภาพ และ การสรางรายไดระยะสั้น ดิฉัน
และ กรรมการบริหารทุกทานไมเคยตองเสียเวลาตัดสินใจเลือกแตอยางใด และ บริษัทของเรา สังคม
แหงความดี ที่เราตั้งใจรวมกันสราง ก็ผานพนอุปสรรคตางๆ มาไดดวยดี
เมือ่ ชีวติ นัน้ สัน้ นัก ดิฉนั และ ทีมงานไทยธรรม ก็ไดเลือกแลว ทีจ่ ะจากไป ใหสวางกวาตอนทีเ่ รามา
เราไดเลือก ที่จะสรางบริษัทที่มาจากความตั้งใจ และ น้ําพักน้ําแรงของพี่นองครอบครัวไทยธรรมทุก
ทาน ใหเปนสังคมเล็กๆ ที่รมเย็น เอื้ออาทร และ เปยมดวยมิตรไมตรี บทบาท และ หนาที่ของดิฉัน
นอกจากจะตองทํางานคืนใหกบั โลกนี้ ตอบแทนทีด่ ฉิ นั ไดรา่ํ เรียนมา ยังมีบทบาท ของคนทีต่ อ งรับผิดชอบ
ตัดตนไม แตงกิ่ง ตัดกิ่งที่เปนโรคทิ้งไป ปองกันมด แมลง หรือ ศัตรูพืช ที่จะมาทําอันตราย ตนไม
ไทยธรรมของเรา ใหตนไมแหงคุณธรรม ที่เราทุกคนตั้งใจรดน้ําพรวนดิน ไดเติบโตเปนรมเงา ใหพวก
เราไดพักพิง ดวยสายใยแหงมิตรภาพสืบไป
ขอแสดงความนับถือ
ภ.ญ.อาริยา สาริกะภูติ

unique21th@yahoo.com
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ตัวอยางแผนงาน

“เครือขายแหงรัก”

วัลทณีย หองสีปาน จ.นครศรีธรรมราช
เพชรบริหาร ผูไ ดรบั รางวัล

“นักขายหัวใจทองคํา 3 สมัย”
Booming Thaidham
วิสัยทัศน

เปนการรวมตัวของสมาชิกไทยธรรม อัลไลแอนซ
ที่มีจุดประสงคและเปาหมายเดียวกัน ในการที่จะ
ดูแลเอาใจใสคนทีเ่ รารักและหวงใย โดยการแนะนํา
อาหารเสริมที่ดีมีคุณภาพใหกับบุคลคลที่เรารัก
หวงใย ใหมีสุขภาพสมบูรณ ปราศจากโรคภัย
ไขเจ็บ และ รวมถึงชวยเหลือใหผูมีรายไดนอยมี
รายไดไปกับการดูแลสุขภาพโดยยึดหลัก การให
การแบงปน การเกื้อกูลตอกัน ดูแลเอาใจใส ซึ่ง
กันและกัน ดวยรักและจริงใจ ทั้งภายในสายงาน
ตนเองและตางสายงานทัว่ ประเทศ พวกเรามีความ
ตัง้ มัน่ ทีจ่ ะบริการชวยเหลือใหแกสมาชิกไทยธรรม
ขอเพียงเปนครอบครัว “ไทยธรรม อัลไลแอนซ”
พวกเราก็สขุ ใจแลว ใหสมกับคํากลาวทีว่ า “ถึงเวลา
น้ําใจไทย“ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ

พันธกิจ

3. เพื่อบริการทุกดานใหแกสมาชิกไทยธรรมทั่ว
ทุกภาคโดยไมเกี่ยวเรื่องสายงาน
4. เพื่อเปนศูนยกลางการรวมตัว รวมใจ รวม
คิด รวมแกปญหา โดยใชศูนยประสานภาคใตเปน
สํานักงานวางแผนงานตางๆ (ศูนย นุชรีย ชูคง
ศูนยใหญ สาขา อําเภอเมือง นครศรีฯ ) ซึ่งคณะ
กรรมการศูนย เครือขาย มาจากการเลือกตั้งคราว
ละ 1 ป
5. เพื่อสรางเสริมทุกคนใหปฏิบัติหนาที่โดยยึด
สวนรวมเปนหลัก เพื่อสนอง นโยบาย บริษัทที่วา
“ ถึงเวลาน้ําใจไทย”
6. เพื่อพัฒนา ศักยภาพของสมาชิก โดยการ
ฝกสัมมนาดวยตนเอง และ เปนเครือขายแหงรัก
แบบมืออาชีพ

พันธกิจหลัก

1. เพื่อแนะนําอาหารเสริม ดี ๆ มีคุณภาพ
มุงมั่น ตั้งใจ รวมกันคิด รวมกันทํา รวม
ใหแกคนไทย คนทั่วโลก ใหแกคนที่เรารัก อยาง กันแบงปน เพื่อจัดตั้ง “กองทุน” เพื่อ “คนมีราย
เอาใจใส เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตใหกับคนไทย ไดนอย” ใหมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง มีความสุข
2. เพือ่ สงเสริมใหสมาชิกมีรายไดมากขึน้ และ เทาเทียมผูอื่น
ขยายเครือขายมากขึ้น
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เปนตะคริวทําอยางไร?
“ตะคริ ว ”เป น อี ก
อาการหนึ่ ง ที่ มี ก ารพบ
บอยๆ โดยเฉพาะเมื่อ
ย า งเข า สู วั ย กลางคน
หลายๆ คน มักจะตื่น
ขึ้นกลางดึกดวยอาการ
ปวดเกร็ ง บริ เ วณน อ ง
อยางมาก และ เมือ่ นวดสักพักหนึง่ อาการก็จะคอยๆ
ทุเลาลง “ตะคริว” เปนภาวะทีก่ ลามเนือ้ หดเกร็ง ซึง่
เปนเองโดยอัตโนมัติ รางกายไมสามารถควบคุมให
กลามเนือ้ มัดนัน้ ๆ คลายตัว หรือ หยอน ลงได ตะคริว
มักจะกอใหเกิดอาการเจ็บปวดคอนขางมาก โดย
ทัว่ ไป ตะคริวมักจะเกิดไมเกิน 2 นาที แตมบี างราย
อาจเกิดนานไดถึง 5 นาที หรือ นานกวานั้น
ตะคริว มักจะพบ
บอยในนักกีฬา ในบางครัง้
นักกีฬาบางคนออกกําลัง
ไปนานๆ เกิ ด อาการ
เหนื่อย และ แทนที่จะ
หายใจยาวๆ กลับหาย
ใจตื้นๆ กระชั้นๆ สั้น
และ ถี่ แบบนี้ จะทําให
เกิดภาวะตะคริวไดงา ย กลามเนือ้ ทีพ่ บวาเปนตะคริว
บอย คือ กลามเนื้อนอง และ ตนขา
สารอาหารกับตะคริว
วงการแพทยพบวา การขาดสารอาหารบาง
อยาง ทําใหเปนตะคริวไดงาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การมี แ คลเซี ย ม และ แมกนี เ ซี ย มในเลื อ ดต่ํ า

เภสัชไทยธรรม

แมกนีเซียม และ แคลเซียมมีหนาที่รวมกันในการ
ควบคุมการหดตัว และ การคลายตัวของกลามเนือ้
อาการขาดแคลเซี ย ม
จะทําใหกลามเนื้อกระตุก
ตะคริวบริเวณขา และ เปน
เหน็บตามขอมือ และเทา
การเตนของหัวใจผิดปกติ
สวนการขาดแมกนีเซียม
จะทํ า ให เ กิ ด อาการทาง
ประสาท กลามเนือ้ สัน่ และ
บิดเบี้ยว ควบคุมการทรงตัวไมได และ หัวใจเตน
ไมสม่ําเสมอ
สารอาหารทีม่ ฤี ทธิก์ ระตุน การไหลเวียนโลหิต
มีสวนชวยลดการเกิดตะคริวได ไดแก วิตามินอี
และ สารสกัดจากใบแปะกวย
การปฐมพยาบาลขณะที่เปนตะคริว

ใชมือนวดกลามเนื้อที่เปนตะคริว หรือ ยืด
กลามเนื้อสวนนั้นใหตึง เชน ถาเปนตะคริวที่นอง
ใหเหยียดหัวเขาตรง ใชมือขางหนึ่งบีบตรงที่เปน
ตะคริว มืออีกขางหนึ่งดึงปลายเทากระดกเขาหา
ใหมากทีส่ ดุ ถาเปนตะคริวทีต่ น ขา ใหเหยียดหัวเขาตรง
ยกเทาขึ้นใหพนจากเตียงเล็กนอย บีบตรงที่เปน
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

ตะคริวและกระดกปลายเทาลงลาง ไปทางดานตรง
ขามกับหัวเขา
การฝกยืดกลามเนื้อบอยๆ จะลดโอกาสการ
เกิดตะคริวได
อาหารเสริมปองกันตะคริว แคลแมค โอริซอลเทน และ ฟชเชอร โกลด

แคลแมค

โอริซอล เทน

ฟชเชอร โกลด
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

ปวดหัวไมเกรนกับอาหารเสริม

โรคไมเกรนเปนที่รูจักและมีบันทึกยาวนาน
กวา 2,000 ป คําวา ไมเกรน (Migraine) มาจากคํา
2 คํา คือ HEMI (ครึ่งซีก) และ CRANIUM (ศีรษะ)
เมือ่ นําคําทัง้ สองมาผสมกันเปน HEMICRANIUM แต
ยาวเกินไป จึงตัด“HE” สวนหนาออก และ “IUM”
สวนหลังทิง้ เหลือเพียงคําวา “MICRAN” เปนภาษา
ลาติน ภาษาอังกฤษ นํามาแปลงใหมเปน Migraine
หรือ ไมเกรน
อาการเดนของการปวดศีรษะไมเกรน คือ การ
ปวดศีรษะขางหนึ่งขางใด ไมเกรนเกิดจากการบีบ
และ คลายตัวของหลอดเลือดแดงในสมอง มากกวา
ปกติ ทําใหเกิดอาการปวดศีรษะขึ้นอยางรุนแรง
และ รวดเร็ว พรอมกับมีอาการคลื่นไส อาเจียน
ในบางรายอาจมีอาการตาพรามัว หรือ เห็นแสง
ระยิบระยับรวมดวย
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ในผูปวยไมเกรนจะไมพบพยาธิสภาพใดๆใน
หลอดเลือดแดงของสมอง จึงไมตองกังวลวาจะเกิด
อัมพาต หรือ พิการแตอยางใด
สิ่งกระตุนซึ่งทําใหอาการของโรคไมเกรนเปน
มากขึ้น ไดแก
• ภาวะเครียด
• การอดนอน
• การขาดการพักผอน หรือ ทํางานมากเกินไป
• ระยะมีประจําเดือน หรือ รับประทานยาคุม
กําเนิด
• เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล เชน เหลา เบียร ไวน
• อาหารบางชนิด เชน กลวยหอม เนยแข็ง
และ ช็อคโกแลต
ผูปวยโรคไมเกรน จําเปนตองหลีกเลี่ยงภาวะ
ตางๆ เหลานี้ และ ตองสังเกตตัวเองวา สิ่งใดเปน
ตัวกระตุนการเกิดอาการไมเกรนของตนเอง และ
หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุนนั้น
สารอาหารที่ใหผลดีตอการรักษาไมเกรน

ใบแปะกวย

สารสกัดจากใบแปะกวย แพทยทางเลือกจํานวน
มากไดใชสารสกัดจากใบแปะกวยในการปองกัน
ไมเกรน โดยกลไกการยับยัง้ การเกาะตัวของเกร็ดเลือด
และ กระตุนการไหลเวียนเลือด
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

แมกนีเซียม หากเรามีระดับแมกนีเซียมในเลือด
ต่ําจะกระตุนการปวดศีรษะไมเกรนได นอกจาก
นี้แมกนีเซียมเปนแรธาตุจําเปนตอการหด และ
คลายตัวของกลามเนื้อรวมกับแคลเซียม รวมถึง
กลามเนื้อเรียบที่ผนังหลอดเลือดดวย

สารสกั ด จากเมล็ ด องุน สารสกั ด OPC จาก
เมล็ดองุน ชวยพิทักษคอลลาเจนซึ่งเปนสวนสําคัญ
ของผนังหลอดเลือด ชวยใหหลอดเลือดยืดหยุน ยืด และ
หดตัวไดดี วงการแพทยทางเลือกไดนาํ สารสกัดเมล็ด
องุนมาใชในการปองกันการเกิดไมเกรน และ พบวา
ไดผลดีจากการรับประทานอยางตอเนือ่ งเปนเวลาอยาง
นอย 1-3 เดือน
อาหารเสริมแนะนําในผูปวยไมเกรน:
เกรพซีดพลัส ฟชเชอร โกลด และ แคลแมค

แคลแมค

เกรพซีด พลัส ฟชเชอร โกลด

เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

มาลางพิษกันเถอะ
Alexis Carrel นักวิทยาศาสตรรางวัลโนเบล
ไดกลาวไววา “เซลลเปนอมตะ” เขาไดขยายความวา
เซลลของเราจะไมมีวันเสื่อมสภาพ หรือ แกชรา
หากเราสามารถกําจัดสารพิษออกจากเซลลไดทัน
ทวงที และ ใหอาหารที่เซลลตองการไดตลอดเวลา
การ “ลางพิษ” สามารถที่จะหยุดขบวนการแกชรา
หรือ แมแตยอ นวัยได ทําใหคนมีอายุยนื ยาว อยางมี
สุขภาพ และ คุณภาพชีวิตที่ดี
“การลางพิษ” เปน
กระบวนการรักษาที่เกา
แกที่สุดในวงการแพทย
นักธรรมชาติบําบัดเชื่อ
วา สาเหตุของความผิด
ปกติ หรือ โรคตางๆ
สืบเนื่องมาจากการสะสมของสารพิษในเนื้อเยื่อ
ตางๆของรางกายนัน่ เอง การลางพิษ เปนขบวนการ
กําจัดสารพิษออกจากรางกาย หรือ ทําใหสารพิษ
ในรางกาย อยูในสภาพที่หมดพิษโดยสิ้นเชิงและ
ไมอาจทําอันตรายตอรางกายได เมื่อพิษถูกกําจัด
ออกจากรางกายแลว รางกายของเรา จะสามารถ
ปรับตัว และ ซอมแซมตัวเอง กลับสูส ภาพทีแ่ ข็งแรง
เปนปกติได
ขบวนการลางพิษมีหลายอยาง และ บางอยาง
ตองมีการปรับพฤติกรรมของเรารวมดวย ดังนี้
1. รางกายของเรา ตองการคา pH ที่เปนดาง
การรับประทานอาหารที่ไมผานการปรุง เชน การ
รับประทานผักดิบๆ จะทําใหเลือดของเรา มีสภาวะ
เปนดาง พืช ผัก ดิบ ยังประกอบดวยเอนไซมที่
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มีชีวิตมากมาย นอกจากนี้ ยังมีวิตามิน และ แร
ธาตุ จากธรรมชาติอกี ดวย การรับประทานอาหารที่
ผานการปรุงแตง จะทําใหเลือดมีสภาวะที่เปนกรด
และ เกิดการสะสมของสารพิษในรางกาย
2. เลือดของเราควรมีคา ความเปนดางอยูท ี่ 7.45
หากคา pH ของเลือดในรางกายนอยกวา 7.4 จะ
เปนคาความเปนกรด-ดาง ที่เหมาะกับการเจริญ
เติบโตของเซลลมะเร็ง ในขณะที่ถาคา pH ของ
รางกายเปน 8.5 (เปนดาง) เซลลมะเร็งจะตาย ใน
ขณะที่เซลลสุขภาพดีจะมีชีวิตเปนปกติ
3. อาหารทีร่ บั ประทาน
แลวทําใหเลือดเปนดาง
ไดแก อาหารประเภท
ผั ก ผลไม โปรตี น
จากไข โปรตี น จาก
ถัว่ เหลือง น้าํ ผัก น้าํ ผลไม
น้ําดาง ชาเขียว ชาสมุนไพร อาหารประเภทที่รับ
ประทานแลวทําใหเลือดเปนกรด ไดแก น้ํามันและ
ไขมัน นม เนย ถั่วชนิดตางๆ โปรตีนจากสัตว
ยกเวน เนื้อไก
4. อาหารทีค่ วรหลีกเลีย่ ง
ไดแก นม และ ผลิตภัณฑ
จากนม และ น้ําตาล
แอลกอฮอลอาหาร หมัก
ดอง อาหารบรรจุ
กระปอง และ เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
5. การปรุงอาหาร ควรทําเพียงตม ตุน นึ่ง
เทานั้น ไมควร ทอด ยาง ปง อุณหภูมิที่ประกอบ
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

อาหาร ไมควรเกิน 100 ํC ควรปรุงอาหารใหสุก
อยางชาๆ โดยไมใสเนย หรือ น้ํามัน
6. การอาบน้ําอุน ทําใหเลือดเปนดาง ในขณะที่
การอาบน้ําเย็น ทําใหเลือดเปนกรด
การอดอาหารเพื่อลางพิษ
วงการแพทยไดคนพบ
แลววา การอดอาหารเปน
ครั้งคราว ทําใหรางกาย
ไดมีโอกาสพักผอน เสริม
สรางพลังชีวติ และเปนการ
กําจัดพิษตกคางออกจากรางกาย การอดอาหารเพือ่
ลางพิษมีหลายตํารับมาก ไทยธรรมไดคัดเลือกเอา
ตํารับลางพิษที่นาจะทําไดงา ย และ ยืดหยุน มาฝาก
1 ตําราคะ
ตํารับลางพิษ 3 วัน (ทําอยางนอยปละ 1 ครัง้
แตไมเกิน 3 ครั้ง ตอ ป)
วันที่ 1
เชา : ดื่มน้ําอุน 1 แกว และ น้ําผลไม อาจบีบ
มะนาวใสน้ําสักครึ่งลูก
ตลอดวันทีเ่ หลือ : หากหิว รับประทานองุน ตลอด
ทั้งวัน (ปริมาณไมเกิน 1 กิโลกรัม ตอวัน) สามารถ
ดื่มชาสมุนไพร น้ําผัก และ น้ําผลไมเจือจางได
วันที่ 2
เชา : ดื่มน้ําอุน 1 แกว และ น้ําผลไม อาจบีบ
มะนาวใสน้ําสักครึ่งลูก
ตลอดวันทีเ่ หลือ : ดืม่ น้าํ สะอาด อยางนอย 8 แกว
ตอวัน ชาสมุนไพร และ น้ําผักเจือจางดวยน้ํา 1:1
วันที่ 3
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

เชา : ผลไมดิบ น้ําผลไมปน และ น้ําสะอาด
จํานวนมาก
กลางวัน : สลัดผัก อาจเปนดิบ หรือ ปรุงบางสวน
ชาสมุนไพร
เย็น : ซุปผัก น้ําจํานวนมาก ชาสมุนไพร
สมุนไพรเพื่อการลางพิษ
ผลวิจยั ทางการแพทยมากมาย ใหผลตรงกันวา
สมุนไพรเกาแกของไทยเรา
คือ สารสกัดจากสมอไทย มี
กลไกเฉพาะในการกวาดลาง
ทําความสะอาดระบบทางเดิน
อาหาร และ ลางพิษออก
สมอไทย
จากรางกาย และ ชวยระบาย ในตําราอายุรเวท
จากประเทศทิเบต ใหการยกยองวาเปน “ราชา
สมุนไพร” หรือ King of the Medicine เนื่องจาก
มีฤทธิเ์ ดนชัดในการกําจัดพิษตางๆ ออกจากระบบ
รางกาย รวมทั้งมีฤทธิ์ในการทําลาย และ ยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ทําใหเกิดโรค
หลายชนิด รวมทั้งเชื้อรา และ เชื้อไวรัส รวมถึง
เชือ้ ไวรัสทีท่ าํ ใหเกิดโรคงูสวัด และ โรคเริม นอกจากนี้
ยังมีฤทธิ์ตานมะเร็งบางชนิด โดยเฉพาะมะเร็ง
เม็ดเลือดขาว และ มะเร็งทางเดินอาหาร สามารถปรับ
สมดุลโคเลสเตอรอลในเลือด ปองกัน และกําจัดไข
มันที่สะสมในตับอีกดวย ขณะนี้ ในการดูแลรักษา
แบบ “แพทยทางเลือก” ไดมีการใสสารสกัดจาก
สมอไทย ลงในตํารับการลดน้ําหนัก และ ตํารับ
การลางพิษอยางกวางขวางทั่วโลก

“ตรีผลา” ลางพิษตํารับแพทยแผนไทย
การลดน้าํ หนักในปจจุบนั ทีใ่ หผลทีร่ วดเร็วอยาง
ไมนา เชือ่ ในวงการแพทย และ ความงาม คือ การลด
น้าํ หนักควบคูไ ปกับการกําจัดพิษ (Detoxification)
ออกจากระบบรางกาย ปจจุบนั นี้ คนเราเผชิญกับ
มลพิษมากมายจากสิ่งแวดลอม ที่ปนเปอนมาใน
น้ํา อาหาร อากาศ และ เครื่องดื่ม ไมวาจะเปน
โลหะหนัก ยาปราบศัตรูพืช ยาฆาวัชพืช ยาฆา
เชื้อรา ปโตรเคมี และ อื่นๆ รางกายของเราดูดซับ
เอาสารพิษเหลานี้ เขาไปไวในรางกาย สะสม
นานๆ เขาถึงระดับที่เปนพิษ ก็จะทําใหรางกาย
เกิดอาการตางๆนานา ไมวาจะเปนสิว ผิวไมเรียบ
อาการภูมแิ พ เบือ่ อาหาร ออนเพลีย อารมณ แปรปรวน
นอนไมหลับ ปวดเมื่อยตามตัว แขนขาชา ปวดขอ
กระดูก และ อาการอื่นๆ รวมทั้งการสะสมสารพิษ
ยังเปนตนเหตุของการเกิดโรคเรือ้ รังหลายชนิด รวม
ทั้งโรคมะเร็งดวย
หากปลอยใหมีภาวะทองผูกเรื้อรัง เรากําลัง
เปลีย่ นลําไสใหญของเรา ใหกลายเปนแหลงผลิต
สารพิษซึ่งจะถูกดูดซึมกลับเขาสูกระแสเลือด และ
แพรไปยังเซลลทุกเซลลของรางกาย รวมทั้งสมอง
และ ระบบประสาท การทําใหลําไสใหญสะอาด
และ ปราศจากสิ่งตกคางอยูเสมอ เปนขั้นตอนแรก
ที่สําคัญที่สุดของการมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง
และ การลดน้าํ หนัก ถาคุณอยากมีหนาทองแบนราบ
ผิวเนียน ปราศจากสิว หนาใส การกําจัดสารพิษ
ออกจากรางกาย (Detoxification) เปนสิ่งจําเปน
ขณะนี้ มีตาํ รับลางพิษ ลดน้าํ หนักแบบแพทย
แผนไทยตํารับหนึ่ง ซึ่งกําลังเปนที่นิยมในสหรัฐ

เภสัชไทยธรรม

ตรีผลา

อเมริกาคือ “ยาตรีผลา” ซึง่ เปนตํารับยาโบราณ ใน
วงการแพทยแผนไทย และ แพทยอายุรเวทอินเดีย
ยาสมุนไพรตํารับนี้ เปนยาพื้นฐานที่รูจักกันมาแต
โบราณกาล วาเปนยาที่มีสรรพคุณชวยรักษาความ
สมดุล ของธาตุทั้งสี่ของรางกาย และ เปนยาที่
ปลอดภัย ไรผลขางเคียงใดๆ ตรี แปลวา สาม ผลา
คือ ผลไมนั่นเอง ตรีผลา จึงหมายถึงผลไม 3 ชนิด
ทีม่ าประกอบกันเขาเปนตํารับเดียว อันไดแก ลูก
สมอไทยลูกสมอพิเภก และ ลูกมะขามปอม

สมอไทย

สารสกัดจากสมอไทย (Terminalia Extract) ไดรบั
สมญาจากวงการอายุรเวท ประเทศทิเบต วาเปน
ราชาสมุนไพร (King of the Medicine) เนือ่ งจาก
ฤทธิ์ในการกําจัดสารพิษออกจากรางกาย และ ผล
ในการบําบัดโรคหลายชนิด ในขณะเดียวกัน มี
รายงานถึงผลในการบํารุงสุขภาพ และ การซอมแซม
สวนที่สึกหรอของรางกาย
ในประเทศอินเดีย สารสกัดจากสมอไทย ใชใน
การรักษาโรคหลายชนิด เชน โรคระบบทางเดินอาหาร
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

อาการอาหารไมยอย โรคระบบทางเดินปสสาวะ
โรคเบาหวาน โรคผิวหนัง โรคพยาธิ โรคหัวใจ
อาการไขเปนระยะ อาการทองอืด ทองเฟอ ทองผูก
แผลในทางเดินอาหาร อาเจียน อาการเจ็บปวดใน
ลําไส และ ริดสีดวงทวารหนัก นอกจากนี้ ยังมี
ฤทธิ์ในการตานเชื้อไวรัส รวมทั้งเชื้อ HIV และ
แบคทีเรียบางชนิด บํารุงหัวใจ ตานอนุมูลอิสระ
และ ชะลอความชรา
ผลที่เดนของสารสกัดจากสมอไทย จะเปน
เรื่องของการกําจัดสารพิษออกจากรางกาย และ
ชวยระบาย โดยที่ตํารับสมุนไพรไทยอางวา การ
รับประทานสารสกัดจากสมอไทย จะทําใหพิษ
ตางๆ รวมทั้งสารพิษตกคาง ถูกกําจัดออกจาก
รางกาย “โดยสิน้ เชิง” ในเรือ่ งของการชวยระบายนัน้
ตํารับการแพทยแผนไทย เขียนไวชดั เจนวา สารสกัด
จากสมอไทย จะทําใหมีการถายอุจจาระบอยครั้ง
ขึ้นเพื่อเปนการกวาดลาง ทําความสะอาดระบบ
ทางเดินอาหาร โดยเฉพาะลําไสใหญ ใหสะอาดอยู
ตลอดเวลา
ผลการวิจัยพบวา สารสกัดจากสมอไทย ชวย
ควบคุมระดับไขมันในเสนเลือด และ ชวยการทํางาน
ของตับในการกําจัดไขมันออกจากรางกาย (Murray
1995) รวมทัง้ กระตุน การเผาผลาญของรางกายดวย
สารสกัดจากสมอพิเภก (Beleric myrobalan
extract) และ สารสกัดจากผลมะขามปอม (Embrica
extract) ทีใ่ สลงในสูตรของ “ตรีผลา” ตามตํารับยา
ไทยโบราณ เนือ่ งจาก ตํารับยาไทยโบราณสวนใหญ
ไมใชยาสมุนไพรเดีย่ ว เพือ่ ควบคุมผลขางเคียงของ
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

กันและกัน เชน ลูกสมอพิเภก ใชผลแก มีรสเปรีย้ ว
ฝาดหวาน เปนยาระบายบํารุง
ธาตุ แกเสมหะ แกโรคตา แกไข
แกริดสีดวงทวาร ลูกสมอไทย
ใชผลแกรสฝาดเปรี้ยว เปนยา
ระบายออนๆ แกลมจุกเสียด
แกพิษรอนภายใน แกลมปวง
ระบายลม ถายพิษไข ลูกมะขามปอม ใชผลแก รส
เปรี้ยว ฝาด ขม แกไอ แกเสมหะ ทําใหชุมคอ
มะขามปอม มีวติ ามินซีสงู มาก สูงกวาสมถึง 20 เทา
มีรายงานการใชในเรื่องมะเร็ง เอดส เริม งูสวัสดิ์
และ โรคอวน
ตํารับ “ตรีผลา” ตามที่รายงานไวในตํารา
แพทยอายุรเวท บอกวา การใชผลไมทั้งสามชนิด
จะสามารถควบคุมผลขางเคียงของกันและกัน เชน
รสเปรี้ยว ซึ่งมีฤทธิ์ระบายของสมอพิเภกอาจทําให
เกิดอาการมวนทอง จึงตองใชลกู สมอไทย และ ลูก
มะขามปอม ซึ่งมีรสฝาด และ รสขม ชวยแกลม
จุกเสียด และ ลดอาการมวนทอง เปนตน ขณะ
เดียวกัน ก็ชวยเสริมฤทธิ์ โดยไมเปนอันตราย
เพราะตํ า รั บ นี้ เป น ยาที่ ค วบคุ ม การถ า ย และ
การหยุดถาย โดยอัตโนมัติ ปองกันมิใหรางกาย
ออนเพลีย เนื่องจากการเสียน้ํามากเกินไป
ลองลดน้ําหนักตามตํารับแพทยแผนไทยดูคะ
อาจจะมาแรงแซงโคงตํารายาฝรั่งก็ได ที่แนๆ คือ
ผลของการลางพิษในตํารายาไทย จะทําใหคุณมี
สุขภาพรางกายที่ดีขึ้น อยางนอยก็กําจัดสารพิษ
ตกคางตางๆ ออกจากรางกายไดเปนระยะคะ

ลดน้าํ หนักวิธใี หม
วารสารไทยธรรมฉบับนี้ เรามีหลากหลาย
วิธีการลดน้ําหนัก เพื่อสุขภาพ และ ความงาม
ในวงการแพทย ที่ ผ า นการทดลองแล ว ว า ได ผ ล
มาฝากคะ ใครถูกใจวิธีไหน ลองไปประยุกตใช
ไดเลยคะ ใชวิธีไหนก็ตามตองจัดเมนูอาหารตาม
วิธีนั้นๆ และ อยูในโปรแกรม อยางนอย 3 เดือน
ไดผลอยางไร เขียนมาเลาประสบการณไดทไ่ี ทยธรรม
วงเล็บมุมซองวา “ลดน้ําหนักกับไทยธรรม” หรือ
e-mail มาที่ unique21th@yahoo.com ทุก
ประสบการณที่ไดผล มีรางวัลคะ เราจะไดแบงปน
ประสบการณ ตามประสาคน (เคย) อวนดวยกันนะคะ
1.The Atkins Diet
โปรแกรมลดน้ําหนัก
ทีล่ อื ลัน่ ของ Dr. Robert
Atkins แพทยโรคหัวใจ
ชาวสหรั ฐ อเมริ ก า
ทําเอาวงการสุขภาพ
The Atkins pyramid
และความงามสั่นสะเทือนดวยผลการลดน้ําหนักที่
ทําไดมากกวา 10 กิโลกรัมตอเดือน หลักการของ
Atkins Diet มีอยูวา คนเราอวนเพราะรับประทาน
คารโบไฮเดรตคือ สารอาหารจําพวกแปง และ
น้ําตาลมาก ไมใชจากการรับประทานไขมันมาก
Atkins Diet โดงดัง เนือ่ งจากไมมกี ารจํากัดแคลอรี่
ในการรับประทานตอวัน แตจํากัดชนิดของอาหาร
โดยใน 2 สัปดาหแรก ผูเขาโปรแกรมจะตอง
รับประทาน ขาว แปง น้ําตาล ใหนอยที่สุดจน
แทบจะไมรบั ประทานเลย สวนอาหารอืน่ ๆ รวมทัง้
โปรตีน และ ไขมัน สามารถรับประทานไดเปนปกติ

ลดน้าํ หนักกับไทยธรรม

การจํากัดปริมาณคารโบไฮเดรต เปนกฎเหล็กในสอง
สัปดาหแรก โดยไมมขี อ ยกเวน หลังจาก 2 สัปดาห
แรกผานไป ผูเ ขารวมโปรแกรมสามารถรับประทาน
คารโบไฮเดรตไดบาง (แตไมมาก) คารโบไฮเดรต
ที่อนุญาตใหรับประทาน
จะตองเปนคารโบไฮเดรต
ทีไ่ มผา นการขัดสี เชน ขาว
ซ อ มมื อ ขนมป ง โฮลวี ท
พื ช ผั ก ที่ มี ก ากใยมากๆ
อาหารที่ ห า มรั ป ระทาน
ขาวซอมมือ
โดยสิ้ น เชิ ง ตลอดชี วิ ต ถ า ไม ต อ งการกลั บ มา
อวนใหม ไดแก ขาวขาว น้ําตาล นม ขนมปงขาว
มันฝรัง่ และ พาสตา หลังจากไดนา้ํ หนักทีต่ อ งการ
อาจเพิม่ ปริมาณคารโบไฮเดรตทีร่ บั ประทานไดบา ง
แตตองเปนคารโบไฮเดรตที่ไมขัดสีเทานั้นคะ
2. The Glycemic Index Diet เปนโปรแกรม
การลดน้ําหนักที่ไดความนิยมสูงสุดในหมูแพทย
เภสั ช กร และ นั ก โภชนาการ หลั ก การของ
Glycemic Index Diet คือ การจัดกลุม อาหารที่
ทําใหนาํ้ ตาลในเลือดสูงขึน้ ในเวลารวดเร็ว เปนกลุม
อาหารที่มี Glycemic Index (GI) สูง และ หาม
รับประทานโดยสิน้ เชิง อาหารเหลานี้ ไดแก น้าํ ตาล
วาฟเฟล โดนัท ขนมปงขัดขาว แตงโม มันฝรัง่ ทอด
เครื่องดื่มที่มีน้ําตาลทั้งหลาย เปนตน เดาไดวา
อาหารหวานมันทัง้ หลายนัน่ แหละคะ สวนผูท ชี่ อบ
รับประทานขาว ขาวตม จะมีคา GI นอยกวา
ขาวสวย ดังนัน้ ผูท อ่ี ยูร ะหวางลดน้าํ หนัก รับประทาน
ขาวตม ก็จะลดน้าํ หนักไดดกี วารับประทานขาวสวยคะ
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

ส ว น อ า ห า ร ที่ มี G I
ต่ํ า
รับประทานแลวไมอว นไดแก
น้ําเตาหู น้ําผัก น้ําผลไม
ทุกชนิด ขาวซอมมือ และ
ขนมป ง ที่ ไ ม ผ า นการขั ด สี
ผัก และ ผลไมเกือบทุกชนิด
น้ําเตาหู น้ําผัก น้ําผล ย ก เ ว น
แตงโม
สั ป ป ะ ร ด ม ะ ม ว ง แ ล ะ มั น ฝ รั่ ง
ทุกโปรแกรมลดน้ําหนัก จําเปนตองออกกําลัง
กายรวมดวย อยางนอยวันละ 30 นาที ทุกวันคะ
อาจเปนการเดินเร็วๆ หรือ การยกน้าํ หนักเบาๆ หรือ
การวายน้าํ หรือ เตนแอโรบิค เลือกเอาตามใจชอบคะ
ผูที่ตองการลดน้ําหนักดวยโปรแกรมนี้ ก็จะตอง
รับประทานอาหารที่ไมทําใหน้ําตาลในเลือดพุงสูง
ในเวลาอันรวดเร็ว โดยประมาณก็คือ กลุมอาหาร
ที่ ห วานมั น ไปด ว ยแป ง และ น้ํ า ตาลทั้ ง หลาย
เชนกันคะ โปรแกรมนี้ ไมมีการจํากัดแคลอรี่
เพียงแตระวังอาหารทีท่ าํ ใหนาํ้ ตาลในเลือดสูงในเวลา
รวดเร็วเทานั้น
3. The Volumetrics Eating Plan โปรแกรมนี้
โด ง ดั ง มากในหมู นั ก กิ น
เพราะรัประทานไดไมจาํ กัด
แตตองเปอาหารที่แคลอรี่
ต่าํ มากๆ เชน สมโอ แอปเปล
มะละกอ (สมตํา) พืชผัก
ทีม่ นี า้ํ มากๆ ดูไปดูมาแลว
จํ า เป น ต อ งใช ต ระกู ล ส ม
แอปเปล
ที่ ไ ม ห วานเป น หลั ก ค ะ
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

แตงโมถึงแมจะมีนาํ้ เยอะ ก็เปนผลไมทท่ี าํ ใหน้ําตาล
พุง สูงในระยะสัน้ อาหาร อืน่ ๆ ทีพ่ วกเรารูจ กั ก็จะมี
ไขตม เฉพาะไขขาว มีคนนํามาใชลดน้ําหนัก
รับประทานเรือ่ ยๆ เมือ่ หิว แลวไดผลมากคะ นีค่ อื
3 วิธที โ่ี ดงดังในวงการแพทยยอ นวัย ลองไปประยุกต
ใชดูนะคะ แตจะเปนวิธีใดก็ตาม จําเปนตองมีการ
จํากัดแคลอรี่รวมดวย สําหรับผูที่ตองการประยุกต
ใชอาหารเสริมของไทยธรรม มีขอแนะนําเพิ่มเติม
ดังนี้คะ

Pineslene : สําหรับผูที่อวน และ ทองผูก
อวนแบบฉุๆ เหมือนมีการบวมน้ํา รับประทาน
Pineslene วันละ 2 แคปซูล กอนอาหารมื้อหนัก
ถาน้ําหนักมาก อาจเพิ่มเปน 2 มื้อ ตอ วัน

Mactrim : สําหรับผูที่รับประทานมากในแต
ละมือ้ ใหรับประทาน Mactrim 1 แคปซูล กอน
อาหารมื้อกลางวัน และ 1 แคปซูล กอนอาหารมื้อ
เย็น ครึ่งชั่วโมง
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น้ําหนักขึ้นอยางรวดเร็ว อม Sweet Secret วันละ
2-6 เม็ด กอนอาหารหรือขณะทองวาง
ฉบับหนาพบกับ…
Be Drinks : เผาผลาญไขมันขณะนอนหลับ • Negative Calories Food กลุมอาหาร
เหมาะกับทุกคนที่ตองการลดน้ําหนัก กฎเหล็กคือ มหัศจรรย ที่รับประทานเทาไรก็ได ยิ่งกินยิ่งเผา
ละลาย Be Drinks ในน้าํ เปลา รับประทานกอนนอน ผลาญ “ยิ่งกินยิ่งผอม”
• อวนเพราะไฮโปไธรอยด ทําอยางไรดี
หางจากอาหารมื้อสุดทาย 3 ชั่วโมง
• Insulin Resistant ภาวะดื้ อ ต อ น้ํ า ตาล
รับประทานนอย อวนมาก แกไขไดอยางไร และ
อื่นๆ อีกมากมายจนกวาเราทุกคน จะผอม สวย
ที่ไทยธรรมคะ
GT Gold : กระตุนการหลั่งโกรท ฮอรโมน
ฮอรโมนแหงการเผาผลาญ เหมาะสําหรับผูที่ลด
น้าํ หนักยาก แมจะพยายามมาแลวทุกวิธกี ต็ าม ทาน
อาจจะเปนผูที่มีอายุเกิน 35 ป ขึ้นไป และมีระดับ
โกรท ฮอรโมนต่ํา ทําใหอัตราการเผาผลาญลดลง
การเพิม่ ระดับโกรท ฮอรโมนในรางกาย สามารถเพิม่
อัตราการเผาผลาญขึน้ ได รับประทาน GT Gold
2 แคปซูล กอนนอน และ 1 แคปซูลในตอนเชา
ขณะทองวาง

Sweet Secret : เม็ดอมสําหรับผูต ดิ แปง ติด
น้ําตาล และ มีความไวตอแปง และ น้ําตาลมาก
รับประทานคารโบไฮเดรตเพียงเล็กนอยก็ทําให
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

ถุงเทาฟาร อินฟารเรดกับโรคเบาหวาน
โรคเบาหวาน เปนโรคทีต่ บั ออนไมผลิตอินซูลนิ
หรือ ผลิตในปริมาณนอยเกินไป
หรือ ตับออนอาจจะผลิตอินซูลนิ
ในปริมาณปกติ แตเซลลรา งกาย
ดื้อตออินซูลิน ทําใหเซลลไม
ตับออน
สามารถนําน้าํ ตาลไปใชไดนาํ ้ ตาล
จึงคัง่ อยูใ นกระแสเลือด เกิดภาวะน้าํ ตาลในเลือดสูง
เมื่อหลอดเลือดของเรา แชอยูในน้ําเลือดที่มี
น้าํ ตาลสูง เปนระยะเวลานานๆ จะเกิดพยาธิสภาพ
หรือรอยโรคของหลอดเลือด คือ เกิดภาวะทีห่ ลอด
เลือดแข็ง เปราะ และ หงิกงอ ทําใหเลือดไหลเวียน
ไมสะดวก โดยเฉพาะหลอดเลือดฝอยเล็กๆ บริเวณ
กระจกตา จอตา ทําใหเกิดกระจกตาเสือ่ ม จอตาเสือ่ ม

เนื่องจากเสนประสาทเสื่อม หากปลอยทิ้งไว แผล
เบาหวานอาจจะลุกลาม จนถึงกับถูกตัดอวัยวะได
วีธกี ารปองกัน คือ การตองพยายามกระตุน การไหล
เวียนโลหิตบริเวณเทาอยูบ อ ยๆ อาจเปนการแชเทา
ดวยน้าํ อุน แลวนวดเบาๆ เพือ่ กระตุน การไหลเวียน
เลือด โดยเฉพาะหลังจากการยืน หรือ เดินมาทัง้ วัน
อีกวิธหี นึง่ การใสถงุ เทาของ VITOP ซึง่ ใหผล
ในการกระตุนการไหลเวียนโลหิต ในหลอดเลือด

ถุงเทาของ VITOP

ฝอยเปนอีกวิธีหนึ่งที่ดี เพื่อปองกันอาการเทาชา
แผลที่เทา หากมีแผลเล็กๆยังชวยใหแผลหายเร็ว
อีกดวย อีกทั้งมีฤทธิ์ฆาเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด
ภาวะหลอดเลือดแข็ง
สวนหลอดเลือดบริเวณทีไ่ กลหัวใจมากๆ เชน หลอด ทําใหลดโอกาสการถูกตัดอวัยวะไดอีกดวย
เลือดที่ปลายแขน ปลายขา ก็จะยิ่งมีปริมาณเลือด
นอย และ การไหลเวียนไมสะดวก เพราะอยูบ ริเวณ
ลางๆของรางกาย และ หางไกลจากแรงบีบตัวของ
หัวใจมาก ประกอบกับพยาธิสภาพของหลอดเลือด
ทําใหเสนประสาทที่หลอดเลือดเล็กๆ เหลานั้นไป
เลี้ยง เกิดความเสื่อมไปดวย ทําใหผูปวยเบาหวาน
มักจะเกิดอาการชาตามปลายมือ ปลายเทาอยูเ สมอ
ผูป ว ยเบาหวาน จําเปนตองระมัดระวังตนเอง
อยางมาก เพราะเมือ่ มีแผล ผูป ว ยมักจะไมรสู กึ เจ็บ
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

น้าํ มันปลา สารอาหารจําเปน
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น้ํามันปลา หรือ Fish Oil ประกอบดวยกรด
ไขมันจําเปน ที่รางกายสรางขึ้นเองไมได 2 ชนิด
คือ DHA และ EPA โดยที่ DHA เปนโครงสราง
ที่มีประโยชนตอเยื่อหุมเซลล สําคัญมากตอสมอง พรอมอาหารเชา
และ จอตา สวน EPA ใหผลระงับอาการอักเสบ ประโยชนอื่นๆของน้ํามันปลา
• ปองกัน และ ชะลออาการอัลไซมเมอร
ลดบวม และ ตานการเกาะตัวของเกร็ดเลือด
กรดไขมัน DHA • ลดอาการเจ็บหนาอก จากเสนเลือดหัวใจตีบ
จะทําหนาที่ชวยบํารุง • ลดอาการหอบหืด
สมอง โดยการทํ า ให
เยื่ อ หุ ม สมองแข็ ง แรง
แตออ นโยน มีผลใหการ
ติ ด ต อ สื่ อ สารระหว า ง
เซลลสมองดวยกันเกิด
ขึ้นอยางรวดเร็ว สมอง
จะคิด และ คํานวณไดวองไว รวมทั้งความจําดี
อาการหอบหืด
ขึ้น มีการศึกษาในผูสูงอายุ โดยใหกลุมตัวอยาง • ลดไขมันที่อุดตันในหลอดเลือด
รับประทานปลาทะเลเกือบทุกวัน พบวา จะชวย • ชวยใหผูปวยหลอดลมอักเสบเรื้อรังมีอาการ
ปองกันโรคความจําเสื่อมจากความชราไดถึง 60%
ดีขึ้น
เด็กซึ่งไดรับ DHA จากน้ํามันปลาอยางพอ • ชวยปองกันการเกิดมะเร็ง โดยเฉพาะกลุม
เพียง จะมีสติปญญาสูง โดยวัดเปรียบเทียบดวย
มะเร็งฮอรโมน เชน มะเร็งปากมดลูก มะเร็ง
คาไอคิว และ มีผลงานวิจัยยืนยันวา ความเฉลียว
เตานม มะเร็งตอมลูกหมาก มะเร็งรังไข เปนตน
ฉลาด จะเริ่มภายหลังบริโภคน้ํามันปลาไดเพียง 2
นอกจากนี้ ยังปองกันมะเร็งลําไสใหญ และ
ชั่วโมงขึ้นไป เทานั้น ดังนั้น ถาจะชวยใหสมองเด็ก
มะเร็งตับ
ปราดเปรือ่ งตอนสอบ ก็ควรใหรบั ประทานน้าํ มันปลา • ชวยบรรเทาอาการหัวใจเตนผิดจังหวะ โดยเฉพาะ
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

หากมีการใชรวมกับแมกนีเซียม
• ชวยตานอาการซึมเศรา

•
•
•
•
•
•
•

ผลดีตอเด็ก และ ทารก
• ทําใหสายตาของเด็กดี และ คมชัด
• ทําใหระบบประสาทมีการพัฒนา และ การ
เจริญเติบโต
• ปองกันไมใหเด็กคลอดกอนกําหนด และ
ไมใหน้ําหนักตัวเด็กแรกเกิดต่ํากวาเกณฑ
โดยให ม ารดารั บ ประทานน้ํ า มั น ปลา ใน
ไตรมาสสุดทายกอนคลอด
• ทําใหสมองของเด็กทํางานดีขึ้น เมื่อเติบโต
อาการซึมเศรา
ปองกันการเกิดเบาหวานชนิดที่ไมไดมาจาก
เปนผูใหญ ก็จะเพิ่มความฉลาด และ มีไอคิว
กรรมพันธุ
สูงกวากลุมเปรียบเทียบซึ่งไมไดรับประทาน
ใหผลดีในผูปวยผิวหนังอักเสบเรื้อรัง และ
น้ํามันปลาตอนเด็กอีกดวย
สะเก็ดเงิน (เรื้อนกวาง)
• เปนประโยชนตอการรักษาอาการสมาธิสั้น
ชวยลดความรุนแรงของโรคเยื่อบุมดลูกงอก
ผิดที่ และ บรรเทาอาการปวดประจําเดือน
ปองกันโรคหัวใจ และ หลอดเลือด ปรับสมดุล
ไขมันไตรกลีเซอรไรด
ปรับสมดุลความดันโลหิต
บรรเทาอาการของโรคเอส แอล อี
ลดอาการปวดศีรษะไมเกรน
สารสกัดเมล็ดองุน

ในเด็ก และ จะไดผลดียิ่งขึ้นหากมีการใช
รวมกับสารสกัดเมล็ดองุน
อาการปวดศีรษะไมเกรน

• ปองกันการเสื่อมของระบบประสาท
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

ฟาร อินฟารเรด รังสีแหงการรักษา
เมือ่ พิจารณารางกายของเรา จะเห็นวา รางกาย
ของเรา ประกอบไปดวยอวัยวะตางๆ เล็กลงกวา
อวัยวะ ก็คือ เนื้อเยื่อ หนวยยอยของเนื้อเยื่อ ก็คือ
เซลลแตละเซลล เมือ่ ยอยเซลลลงไปเล็กทีส่ ดุ จะเห็น
วา เซลลแตละเซลลประกอบดวยแรธาตุชนิดตางๆ
มารวมกัน และ เมือ่ มองลึกลงไปถึงโครงสรางอะตอม
ของแรธาตุตางๆ ก็จะเห็นวา มันคือกลุมพลังงาน
ที่ ม าประกอบกั น เป น
มวล สรุปไดวา รางกาย
ของเราเปนกลุม พลังงาน
มารวมกันเปนธาตุ ดิน
น้ํา ลม ไฟ ประกอบขึ้น
เปนรางกาย และ เมื่อ
แยกยอยจากหนวยใหญ
ธาตุ ดิน น้ํา ลม ไฟ
ที่สุด คือ รางกาย จะถึง หนวยยอยที่สุด คือ
อะตอมของแตละแรธาตุ และ จะพบความจริงทีว่ า
เรานัน้ ไมมี และ ไมเปนอะไรเลยนอกจากกลุม พลังงาน
มารวมตัวกันเทานั้น
เมื่ อ สสารทุ ก อย างในโลก แยกยอยแลวคือ
พลังงาน พลังงานยอม
มีคลืน่ ความถีต่ า งๆ กัน
มี ก ล อ ง บ า ง ช นิ ด
สามารถจับคลืน่ ความถี่
ของรางกายมนุษย และ
สสารอื่ น ๆได และ
ถายออกมาในรูปของ
รังสีออรา
รังสี ที่เรียกวา ภาพถาย “ออรา” คือ การถายภาพ
คลื่นพลังงานของรางกายเรานั่นเอง
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แสงจากดวงอาทิตย ในชวงที่ตามองเห็น เรา
เรียกวา “แสงขาว” คือ แสงในชวงคลื่นความถี่ ที่
เห็นเปนสีตา งๆ กัน 7 สี คือ มวง คราม น้าํ เงิน เขียว
เหลือง แสด และ แดง รังสีที่มีชวงคลื่นความถี่สูง
กวารังสี สีมว ง ถูกเรียกวา “รังสีเหนือมวง” หรือ รังสี
อัลตราไวโอเล็ต ซึ่งเปนรังสีที่สามารถยับยั้ง และ
ฆาเชือ้ โรคไดหลายชนิด ทัง้ เชือ้ แบคทีเรีย และ เชือ้
ไวรัส รังสีที่มีชวงคลื่นความถี่ต่ํากวารังสีสีแดง
ถูกเรียกวา “รังสีใตแดง” หรือ รังสีอินฟราเรด
รังสีอินฟราเรด ใน
ช ว งความยาวคลื่ น
6-14 ไมครอน เรียกวา
“รังสีฟาร อินฟารเรด”
หรื อ รั ง สี อิ น ฟราเรด
ระยะไกลซึง่ เปนชวงคลืน่
รังสีอินฟราเรด
ทีม่ ปี ระโยชนตอ สุขภาพอยางมาก วงการแพทยทาง
เลือก ถือวา รังสีฟาร อินฟารเรด เปน “รังสีแหงการ
รักษา” บทบาทของรังสีฟาร อินฟารเรด ที่สําคัญ
ตอสุขภาพมีดังนี้
1. ชวยขยายหลอดเลือด และ กระตุน ระบบ
การไหลเวียนของเลือด ทําใหอาหาร น้าํ และออกซิเจน
ไปเลี้ยงเซลลตางๆ มากขึ้น
2. กระตุนการขับเหงื่อ ชวยลดอาการไตวาย
เพราะเหงื่อจะนําเอาสารประกอบไนโตรเจน ยูเรีย
โปตัสเซียม และคลอไรด ที่เปนสาหตุของโรคไต
ออกมาดวย และยังชวยควบคุมปริมาณน้าํ ในรางกาย
ใหสมดุลย
3. กระตุนจุดฝงเข็มตามรางกาย ซึ่งเปนจุด
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

ที่การแพทยแผนจีนถือวาเปนทางเดินของเลือดลม
เพราะรังสีฟาร อินฟารเรด จะมีพลังดูดซับ และการ
สั่นสะเทือนที่ซึมลึกไปจนถึงชั้นเนื้อเยื่อใตผิวหนัง
4. ปรับสมดุลของประสาทอัตโนมัติ โดยเฉพาะ
การเพิ่มการทํางานของประสาทผอนคลาย ชวย
กระตุนใหสมองทํางานไดดี
5. ใหความรอนแกเนือ้ เยือ่ กระตุน การทํางาน
ของเอนไซม
6. กระตุน เซลลภายในรางกาย และ กระตุน
การทํางานของเอนไซมตางๆ
7. ผอนคลายกลามเนื้อ
8. กําจัดสารพิษออกจากเซลล
บริษัท ไวทอป ไบโอเอนเนอรจี ประเทศจีน
ไดถือกําเนิดขึ้นในป 1992 เปนบริษัทซึ่งพัฒนา
ไฮเทคโนโลยี และ ไดรบั การรับรองจากคณะกรรมการ
วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี แหงมณฑลกวางตุง
วาเปนบริษัทชั้นนําในการผลิตในการพัฒนาเสนใย
อัจฉริยะ (Functional Textile) และ น้ําอัจฉริยะ
(Functional Water) ในประเทศจีน
ในป 2002 บริษัท ไบโอเอนเนอรจี โฮลดดิ้ง
มีรายชื่ออยูในบริษัทที่มีการเติบโตสูงในฮองกง
(Growth Enterprise Market : GEM) และ ในป 2003
บริ ษั ท ฯได เ ปลี่ ย นเป น บริ ษั ท มหาชนในตลาด
หลักทรัพยของฮองกง ผลิตภัณฑของบริษทั ฯ ไดรบั
การรับรองคุณภาพมาตราฐาน ISO 9001 และ ISO
14001 เครื่องผลิตน้ําอัลคาไลน และ เครื่องนอน
ที่ผลิตจากเสนใย MBF® VITOP ไดรับการรับรอง
ใหใชกับนักกีฬาทีมชาติ ในกระทรวงการกีฬาของ
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

ประเทศจีน
เสนใย MBF® ประกอบดวยสารประกอบ
Bioenergy ซึ่งเปนสวนผสมของแรธาตุ 42 ชนิด มี
titanium dioxide, zirconia, silica, yttrium oxide,
cerium oxide, tin dioxide, silver phosphate
และ อื่นๆ โดยใชนาโนเทคโนโลยี ดูดกลืนรังสีจาก
รางกายและสิ่งแวดลอม แลวเปลี่ยนเปนรังสีฟาร
อินฟารเรด ทําใหบริเวณทีส่ มั ผัสกับเสนใยไดประโยชน
โดยตรงจากรังสีแหงการรักษานี้ ดังเชน
• ที่รัดเขา VITOP ใชบรรเทาอาการอักเสบ

และ เจ็บปวด และ ชวยรักษาขอเขา
• ทีร่ ดั เอว VITOP ชวยในผูท ป่ี วดหลัง ปวดเอว

รักษาอวัยวะภายในตางๆ เชน กระเพาะ ลําไส
มดลูก ไต ตับ

เภสัชไทยธรรม

• หมวก VITOP กระตุนการไหลเวียนโลหิต
• เสื้อ VITOP ชวยอาการปวดหลัง ปวดไหล
คลายกลามเนื้อ ปกปองหัวใจ และ หลอดเลือด ชวยอาการปวดศีรษะ ผูที่มีปญหาบาดเจ็บบริเวณ
ศีรษะ เสนเลือดตีบ หรือ แตก
หัวใจ ปอด

• ทีป่ ด ตา VITOP ชวยบรรเทาอาการเมือ่ ยลา
• หมอน VITOP กระตุนการไหลเวียนโลหิต
ดวงตา ปองกันริ้วรอย กระตุนการไหลเวียนเลือด บริเวณศีรษะ ชวยใหหลับสบาย
บริเวณดวงตา ปองกันสายตาเสื่อม

• ผาหม VITOP กระตุนการไหลเวียนโลหิต
• ถุงเทา VITOP กระตุนจุดชีพจร และ การ
ไหลเวียนเลือดบริเวณเทา มีฤทธิ์ฆาเชื้อโรค และ ชวยสรางประจุลบรอบๆตัว (ไวตามินอากาศ) ทําให
อากาศสดชื่น หลับสบาย คลายความเหนื่อยลา
ระงับกลิ่น
ออนเพลีย
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

เดือน ส.ค. 52

เดือน ก.ย. 52

ผมไดชวี ติ ใหม จากผลิตภัณฑของ
บริษทั ไทยธรรม
BEFORE
AFTER
คุณประภาส ตัง้ เจริญ
อายุ 50 ป จ.สุราษฎรธานี
อาชีพ ขับรถสงของ

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 52 ที่ผานมา ผมกําลัง
ขับรถสงของอยู และไดมอี าการปวดหัวอยางรุนแรง
จึงรีบกลับบานเพือ่ ไปบอกภรรยา เพือ่ พาไปรักษาที่
รพ.ประจําจังหวัดสุราษฎรธานี เวลาผานไปเพียง
แคชั่วโมงเดียว ระหวางที่รอผลการเอ็กซเรย ผมไม
สามารถขยับตัว แขน และขาไดอีก แถมมีอาการ
ปากเบี้ยว คุณหมอบอกวาผมเสนเลือดฝอยใน
สมองแตก ตองนอนรักษาอาการอยูที่โรงพยาบาล
1 อาทิตย และสุดทายไดแจงวาเปนโรคอัมพฤกษ
ตองกลับไปรักษาตัวที่บานตอ ในตอนนั้นผมและ
ครอบครัวรูสึกเสียใจมาก คงเปนผลจากการดื่ม
เหลา และสูบบุหรี่จัดมาก พักผอนนอย รูสึกทอแท
กับชีวติ มาก จนกระทัง่ วันที่ 15 ส.ค.52 คุณพรทิพย
แสงลอม ซึ่งเปนเพื่อนบานไดไปรวมสัมมนา เปด
ศูนยใหญไทยธรรมสาขาอ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
และไดเลาอาการใหกับคุณณภัคฟง คุณณภัคได
มาพบและแนะนําใหผมทานเกรพซีด พลัส โอริซอล
เทน ฟชเชอร โกลดและเฟยหลง บวกกับการพูดให

กํ า ลั ง ใจตลอดเวลา ผมทานอาหารเสริ ม ของ
ไทยธรรมไดเพียงแค 1 อาทิตยเทานัน้ ผมก็สามารถ
นัง่ ได ผานไปอีก 20 วัน สามารถเดินได ลุกขึน้ เดิน
ไปอาบน้าํ อยางลืมตัว ภรรยาผมตกใจมาก ตะโกน
เสียงดังลั่นบานวา ประภาสเดินไดแลว ผมรูสึก
ตกใจ และดีใจมาก คิดวาตนเองฝนไป ตองขอ
บอกเลยวาผมไดชวี ติ ใหมจากผลิตภัณฑของบริษทั
ไทยธรรม หากใครที่ประสบปญหาเดียวกับผม รีบ
รับประทานอาหารเสริมของไทยธรรมกันเถอะครับ
เพราะชวยไดจริงๆ ผมรับรอง
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

แชรประสบการณ
ไมนา เชือ่ ! หมดสติไป เพราะเสนเลือดหัวใจ
ตีบ 4 เสน แตอาการดีขน้ึ เรือ่ ยๆ มีความหวัง
และมีความสุขมาก เพราะไทยธรรมคะ

คุณธนาภรณ ซอวราพันธ
อายุ 67 ป จ.กรุงเทพฯ

กอนอื่นตองขอขอบคุณบริษัทไทยธรรมกอน
ที่คิดคนอาหารเสริมที่ดีออกมาและชวยใหดิฉันมี
สุขภาพที่แข็งแรง และรอดจากการเสียชีวิตมาได
อยางปาฏิหาริย เมื่อประมาณ 5 ปที่แลว ป 2547
ดิฉันมีอาการจุก และเจ็บบริเวณรางกาย บริเวณ
ดานหนาบาง ดานหลังบาง ที่หนาอกบาง แตใน
ความรูส กึ คิดวาตัวเองเปนลมจุกเสียด ทานยาหอม
ก็คงจะหาย แตก็เปนๆหายๆเรื่อยมา พอนานเขา
ก็เริ่มเปนถี่ขึ้น และมากขึ้น จนในที่สุดไดไปรักษา
กับคุณหมอที่รพ.ทหารเรือ จากผลการตรวจพบวา
มีความดันสูงถึง 180 และมีโรคเบาหวาน คุณหมอ
ไดใหยามารับประทาน แตอาการก็ไมดขี นึ้ มีอาการ
เหนื่อย และหายใจติดขัด ทําใหตรวจพบโรคหัวใจ
เพิ่มดวย ตองเขา-ออกรพ.อยูเสมอ จนดิฉันหมด
กําลังใจ และรูสึกทอแท จนกระทั่งตนป 52 ดิฉันมี
ความรูส กึ เหนือ่ ยมาก นองชายจึงรีบพาสงรพ.ขณะ
ที่คุณหมอกําลังดูอาการอยูนั้น ดิฉันก็หมดสติไป
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

คุณหมอไดพยายามปมหัวใจขึ้นมา ซึ่งคุณหมอไม
รับรองวาเมื่อฟนขึ้นมาจะเปนอัมพาตหรือไม และ
ไมรับรองในเรื่องของความจํา หรืออาจจะเปนเจา
หญิงนิทรา แตเคราะหดีที่ดิฉันยังไมเปนอะไรมาก
และไดสงตัวไปรักษาตอที่รพ.ศิริราช ผลการตรวจ
ออกมาพบวาเสนเลือดหัวใจตีบ 4 เสน ไมสามารถ
ทําบอลลูน หรือบายพาสได เพราะเปนอันตราย
เนือ่ งจากรางกายไมแข็งแรง ดิฉนั หมดกําลังใจมาก
แตโชคดีที่นองชายของดิฉันไดเปดโทรทัศนไปเจอ
รายการของคุณเปล จารุณี จึงไดโทรไปสอบถาม
และไดไปฟงสัมมนาที่จ.นครปฐม ทําใหตัดสินใจ
ทานอาหารเสริมของไทยธรรม เปนโอริซอล เทน
และเกรพซีด พลัส ผานไป 1 เดือน อาการของ
ดิฉันดีขึ้นอยางไมนาเชื่อ สามารถชวยเหลือตัวเอง
ได มีเรี่ยวแรงเปนปกติ กินขาวไดมากขึ้น สามารถ
ไปไหนตอไหนไดอยางสบาย และเลิกจางคนดูแล
เปลี่ยนมาเปนซื้ออาหารเสริมของไทยธรรมแทน
ปจจุบนั นีด้ ฉิ นั มีความหวัง และมีความสุขมาก รูส กึ
สบายทั้งกาย และใจ เลยคะ

ป 2547

ป 2552

เปนโรคลิน้ หัวใจรัว่ มานาน 5 ป แต
ตอนนีส้ ามีชม วาสวย และดูดี เพราะ
ไทยธรรมคะ
BEFORE

AFTER

คุณชุตกิ าญจน บุญชูวงศ

อายุ 48 ป จ.นครศรีธรรมราช
อาชีพ เจาหนาทีบ่ คุ ลากรวิทยาลัย

ปวยเปนโรคลิ้นหัวใจรั่ว มาประมาณ 5 ป
โดยที่รับประทานยาไมไดเนื่องจากมีอาการแพยา
ทานแลวจะรูสึกใจสั่น ออนเพลีย ปสสาวะมากจน
ทําใหช็อค และความดันลดลงมาก จึงตองหยุดยา
และรักษาสุขภาพตัวเองมาตลอดทําใหมอี าการเจ็บ
หนาอกในบางครัง้ เหนือ่ ยงาย ตกใจงาย วิตกกังวล
อยูต ลอด และรางกายออนเพลีย แตเมือ่ ส.ค.51 ได
เจอกับบริษทั ไทยธรรม โดยพีท่ องไดแนะนําใหทาน
เกรพซีด พลัส โอริซอล เทน และ แอล คารนิทีน
ผานไป 1 เดือนอาการทีเ่ ปนอยูท งั้ หมดดีขนึ้ มาก ตอ
มาไดทานบีดริงคส คอลลาเจน (ปลา) เพิ่ม คูกับ
เฟมินิ ก็รสู กึ ไดวา รางกายกระชับมากขึน้ จนสามีชม
ลาสุดเมื่อวันที่ 27 ก.ย.52 ปวยเปนไขชิกุน
คุนยา โดยมีอาการไขสูง ปวดตามขอ ตามกระดูก
เดินไมได ปวดจนกํามือไมได ทรมานมาก ตองนอน
รักษาตัวรอดูอาการอยูที่รพ. ซึ่งในการรักษาทําให
หมอเครียดมากเพราะไมสามารถใหยารักษาอาการ
ได หมอใหไดเฉพาะน้ําเกลืออยางเดียว เพื่อจะ

ไดชวยลางเชื้อโรค และกลัววาเชื้อจะลงไปที่หัวใจ
แตตนเองไดตัดสินใจทาน เกรพซีด พลัส แอลเจน
โอริซอล และแอล คารนิทีน โดยทาน 3 เวลา หลัง
อาหาร ทานอยู 2 วัน วันที่ 3 ไขลด อาการปวด
ตามกระดูกหาย ไมมีผื่น ไมมีอาการบวม ผานไป
5 วัน คุณหมอแปลกใจมากเพราะหลังจากไดเจาะ
เลือด ปรากฏวาเชื้อไมมีแลว ซึ่งคุณหมอไดแจงวา
หลังจากนี้อาการจะกลับมาอีก แตจนถึงปจจุบันนี้
ยังไมมีอาการอะไรอีกเลย ตองขอขอบคุณบริษัท
ไทยธรรม อัลไลแอนซ มากที่ไดผลิตอาหารเสริม
ดีๆแบบนี้ออกมาใหกับคนไทยทุกคนคะ
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

แชรประสบการณ
สารสกัดจากเมล็ดองุน ทําใหดฉิ นั สุขภาพดี
ไมมอี าการภูมแิ พอกี แลว

คุณนงลักษณ บรรจง
อายุ 56 ปี จ.ชลบุรี
อาชีพ แมบา น

จากเดิมจะมีอาการภูมิแพ จะจาม คันจมูก
คั น ดวงตา โดยจะมี อ าการทุ ก วั น สร า งความ
รําคาญใหแกตนเองมาก รวมทั้งอาการชาตามมือ
ตามปลายนิ้ว หยิบจับอะไรไมคอยได ปวดเมื่อย
ตามตัวบอยครั้ง และอาการมึนศีรษะทุกครั้งเมื่อ
นอนผิดเวลา ซึ่งอาการตางๆนี้ไดเคยไปรักษากับ
คุณหมอมาหลายครั้งแลว ทั้งทานยารักษาอาการ
ภูมิแพ และมึนศีรษะ และฉีดยาเพื่อรักษาอาการ
ชาตามมือ และนิ้ว แตอาการตางๆก็ไมดีขึ้น เคย
ไดทานอาหารเสริมที่ขายตามทองตลาด ซึ่งก็ไมได
เกิดความเปลี่ยนแปลง เลยหยุดทาน จนกระทั่งได
มาเจออาหารเสริมของบริษทั ไทยธรรม เปนเกรพซีด
พลัส สารสกัดจากเมล็ดองุน ซึ่งทราบถึงคุณสมบัติ
ที่ดีตอรางกายจึงไดทดลองทานดู ผานไป 1 เดือน
อาการตางๆเริม่ ทุเลาลง พอผานไป 3 เดือน อาการ ดังกลาวอีกเลย ประทับใจมากคะ ที่อาหารเสริม
ที่เคยเปนมานานไดหายไป จนตอนนี้ไมมีอาการ ของไทยธรรมทําใหดิฉันสุขภาพดีขึ้นไดมาก
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

อายุ 4-5 เดือน

อายุ 2 ขวบ 10 เดือน

นองนิวมีพฒ
ั นาการทีด่ ขี น้ึ เริม่ ยิม้ แยม
และราเริง ดวยน้าํ มันปลา
BEFORE

AFTER

ด.ช. ธชาพัฒน เกียรตินนทธนา (นองนิว)
อายุ 2 ขวบ 10 เดือน เกิด 6 ม.ค. 50

ดิฉันพิมพวรา เสถียรจารุโภคิน เปนคุณยาย
ของนองนิว พอดีไดมาเยี่ยมนองนิวที่อ.ตะพานหิน
จ.พิจติ ร ไดสงั เกตุเห็นอาการของนองนิวทีด่ เู หมือน
จะมีพัฒนาการชากวาเด็กทั่วไปในอายุเทากัน เลย
ไดสอบถามแมนองนิวถึงพัฒนาการของนองนิว
เรื่องการพลิกตัวคว่ําไดบางหรือเปลา เพราะจาก
การสังเกตุนองนิวจะมีอาการเหมอลอย มีน้ําลาย
ไหลมาก ไมยิ้มแยม เวลาเรียกก็จะไมหันมาตาม
เสียงเรียก ซึง่ ตอนนัน้ นองนิวอายุได 4-5 เดือนแลว
แตพฒั นาการถือวาชามากจนกระทัง่ ไดมโี อกาสไป
ฟงคุณยุย บรรยายทีจ่ .นครปฐม ซึง่ ในกรณีของนองนิว
คุณยุย ไดแนะนําให ทานน้ํามันปลา ฟช โฟรตี้ วัน
ละ 1 เม็ด จึงไดนํามาใหนองนิวทานโดยเจาะบีบ
ใสผสมกับนมที่นองตองทานอยูแลว ทานไปได
ประมาณ 2-3 เดือน ก็เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้น เริ่ม
ยิ้มแยม ไมเหมอลอย น้ําลายไมไหลเหมือนแต
กอน และสามารถพลิกคว่ําตัวไดเหมือนเด็กทั่วไป

ตอนนี้นองนิวอายุ 2 ขวบ 10 เดือน มีนิสัยราเริง
สูงขึ้น พูดเกง ชางถาม สุขภาพดีไมเจ็บปวย ไม
เปนไขหวัด เรียกไดวา มีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรงมาก แถม
ผิวพรรณยังดีเมื่อเทียบกับเด็กวัยเดียวกัน ซึ่งดูไม
ออกเลยจริงๆวาเคยเปนเด็กที่มีพัฒนาการชากวา
เด็กคนอื่น ทุกวันนี้นองนิวก็ยังทานฟช โฟรตี้ของ
ไทยธรรมเรื่อยมาคะ
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

แชรประสบการณ

ลูกๆ ของดิฉนั มีพฒ
ั นาการดีขน้ึ เรือ่ ยๆ คะ

คุณสุวรรณา พรหมอินทร
อายุ 36 ป จ.กระบี่
อาชีพ ธุรกิจสวนตัว

หลังจากไดผาตัดคลอดลูกคนแรก ทําใหดิฉัน
มีรางกายไมแข็งแรง ตองหาหมออยูเปนประจํา
ดวยอาการปวดทองบริเวณดานซายมาก จากการ
ตรวจทําใหรวู า เปนกรวยไตอักเสบ นิว่ ในไต อาการ
ภูมิแพ และปกมดลูกดานซายโต ซึ่งจากอาการ
ตางๆทําใหไมสามารถมีลูกไดอีก เพราะจะทําให
เกิดภาวะเสี่ยงตอลูกในครรภ ซึ่งดิฉันก็ทําใจแลว
วาคงไมสามารถมีลูกไดอีกแลว หลังจากนั้นดิฉัน
ไดไปหาคุณหมอที่จ.สุราษฎรธานี ปรากฏวาจาก
ผลการตรวจดิฉันตั้งครรภได 7 เดือนแลว ซึ่งดิฉัน
เองก็ไมไดรตู วั มากอน เพราะทีผ่ า นมาประจําเดือน
มาทุกเดือน แตสุดทายก็ตองผาคลอดออกมากอน
กําหนด 1 เดือน ซึ่งคุณหมอไดแจงแลววานองจะมี
พัฒนาการชากวาเด็กปกติถึง 3 เดือน และรางกาย
จะไมแข็งแรงดวยปอดติดเชือ้ จากการสําลักน้าํ คร่าํ
และติดเชื้อภูมิแพจากตัวดิฉัน ซึ่งตั้งแตคลอดออก
มาตองเขา-ออกรพ.อยูตลอดทุกเดือน เดือนละ
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

ประมาณ 15 วัน เปนอยางนี้เรื่อยมา จนกระทั่งได
พบกับบริษัทไทยธรรม ไดใหลูกทานฟช โฟรตี้ ทั้ง
สองคน ผลลัพธที่ออกมาก็ดีมาก คนโตผิวพรรณดี
ขึ้น สุขภาพดีขึ้น สวนลูกคนเล็กหลังจากที่ใหทาน
ฟช โฟรตี้ไป สุขภาพรางกายก็ดีขึ้นมาก ไมตองไป
หาหมออีกเลยคะ พัฒนาการก็ดีขึ้น น้ําหนักเพิ่ม
ทานขาวไดเยอะ ดิฉันมีความสุขมากคะ ตองขอ
ขอบคุณบริษัทไทยธรรมจริงๆ

เดือน ก.พ. 52

เดือน พ.ย. 52

เพียงแค 18 วัน ปญหารอบเดือนมา
ไมปกติ และอาการปวดทอง ตางๆก็
หายไป
BEFORE

AFTER
คุณพวงเพชร ปานปริเยศ (เพชร)
อายุ 37 ป จ.นครศรีธรรมราช
อาชีพ เจาของรานทําผม

ดิฉันเปนคนที่มีปญหามดลูกมาตั้งแตอายุ
16-17 ป คือรอบเดือนมาไมปกติ บางครั้งขาดไป
ประมาณ 5-6 เดือน หรือถารอบเดือนมาก็จะมา
ประมาณ 10 กวาวัน หนักสุดคือ 1 เดือนมี 30 วัน
แตรอบเดือนมา 28 วัน จนกระทั่งผาคลอดลูกคน
แรก ทําใหเกิดปญหาพังผืดเกาะบริเวณเยือ่ บุมดลูก
และจะมีอาการปวดเอว นั่งไมได รอบเดือนมาบาง
หยุดบาง ไปรักษามาเกือบทุกคลินกิ ทุกรพ.แลวแต
อาการก็ยังไมดีขึ้น และมาหนักสุดตอนที่ผาตัดลูก
คนที่ 2 ทําใหประจําเดือนหยุดไปเปนเวลา 1 ปกับ
3 เดือน ตอนนั้นทุกขใจมาก แถมยังมีอาการปวด
ทองอยางรุนแรงอยูเสมอ แถมหนาตายังดูซีดขาว
โดยไมรวู า จะหาวิธกี ารอะไรมารักษาตนเอง เพราะ
ไดหาวิธีการรักษามาหมดแลว ทั้งทานฮอรโมน
ฉีดยา แตรอบเดือนก็ไมยอมมา กระทัง่ ไดมาเจอกับ
พีท่ อง และนองปท แนะนําใหทานเกรพซีด พลัส คู
กับเซี่ยนฟง เพียงแค 18 วันเทานั้นรอบเดือนมาคะ
และไมมีอาการปวดทอง ปวดเอวอีกเลย ตอมาได

ทาน บีดริงคส คอลลาเจน เพิม่ เติม ทานไปไมนาน
น้ําหนักก็ลดลงจากเคยหนัก 86 ก.ก. ปจจุบัน 70
ก.ก.คะ แถมกลามเนือ้ ก็กระชับ ผิวพรรณเปลงปลัง่
มากขึน้ อีกดวย ดีใจมากคะทีไ่ ดเขามาเปนสวนหนึง่
ของไทยธรรม
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

เดือน ก.ย. 52

เดือน พ.ย. 52

แชรประสบการณ
เพียงแค 15 วันเทานัน้ ก็เริม่ รูส กึ ไดวา
เสือ้ ผาทีเ่ คยใสแลวอึดอัด กลับหลวมขึน้
อยางเห็นไดชดั

BEFORE
AFTER
คุณกมณพร เพ็งจันทร (เอ็ม)
อายุ 34 ป จ.สุราษฎรธานี
อาชีพ ขาราชการครู

แตเดิมดิฉันมีปญหาเกี่ยวกับน้ําหนักตัวมาโดย
ตลอด มีน้ําหนักอยูที่ 66-67 กก. ทั้งๆที่มีความสูง
เพียงแค 150 ซม. เทานั้น แถมยังมีผิวคล้ําอีกดวย
สรางความไมมั่นใจใหกับตนเองเปนอยางมาก ได
พยายามหาวิธีการตางๆ เพื่อมาชวยลดน้ําหนัก
ทัง้ ทานยาลดความอวน ซึง่ ก็สง ผลใหมอี าการใจสัน่
รูส กึ ไดวา รางกายตนเองรับไมไหว พอหยุดทานยาก็
เกิดโยโย น้ําหนักตัวกลับเพิ่มมากกวาเดิม เคยไป
ฝงเข็มเพื่อสลายไขมันเฉพาะจุด แตพอหยุดรักษา
ไขมันก็กลับมาอีก แถมเสียคาใชจายจํานวนมาก
ตามปกติเปนคนรับประทานเกง เลยทําใหอว นงาย
มาก จนกระทั่งพี่ทอง วัลทณีย หองสีปาน ซึ่งเปน
ครอบครัวที่รักกันมาก ไดแนะนําอาหารเสริมของ
ไทยธรรม เปนบีดริงคส คอลลาเจนชนิดชง โดย
ทานกอนนอนหลังอาหารเย็น 3 ชม. เพียงแค 15
วันเทานัน้ ก็จะเริม่ รูส กึ ไดคะ วา เสือ้ ผาทีเ่ คยใสแลว
อึดอัด ก็กลับหลวมขึ้นอยางเห็นไดชัด พอทานตอ
ไปอีกสักพัก หนาทองเริ่มยุบลง เนื้อบริเวณลําคอ
ก็คอ ยๆหายไป ใบหนาเริม่ เล็กลง ตอมาไดมาทาน
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

เกรพซีด พลัส และแอคนิกา ผิวพรรณก็เริ่มดี
ขึ้น สิวบริเวณใบหนาก็คอยๆแหง และลดนอยลง
ประทับใจมากคะ ที่ผลิตภัณฑของไทยธรรมทําให
ดิฉันรูสึกดี และดูดีขึ้นมาก

เดือน มี.ค. 52

เดือน พ.ย. 52

นุชมัน่ ใจ ทัง้ หนาใส และรูปรางดี ไมมี
ใครกลาเรียกวาอวนดํา อีกแลวคะ

BEFORE

AFTER

คุณนุชรีย ชูคง (นุช)

อายุ 34 ป จ.นครศรีธรรมราช
อาชีพธุรกิจสวนตัว

เมื่อกอนจะเปนคนมีปญหาผิวพรรณมาก ยิ่ง
ปญหาในเรื่องของความอวน เพราะหลังจากที่
คลอดลู ก แล ว น้ํ า หนั ก ตัวก็ เพิ่ม ขึ้นมาทํา ใหมี น้ํา
หนัก 63 กก.ในขณะที่สูงแค 153 ซม.เรียกไดวา
อวนมาก แถมผิวพรรณหยาบกรานดํามากทําใหมี
คนลอเลียนอยูเสมอวาอวนดํา แตหลังจากที่ไดมา
รูจักบริษัทไทยธรรมผานทางคุณแมทอง วัลทณีย
หองสีปาน จึงไดเริม่ ทานอาหารเสริมของไทยธรรม
เปนเกรพซีด พลัส บีดริงคส คอลลาเจนและตรีผลา
เพียงแค 3 เดือนเทานั้น นาทึ่งมากคะ น้ําหนัก
ลดไปถึง 6 กก. ผานไปอีก 3 เดือน ก็ลดลงอีก 7
กก. รวมแลวลดไปถึง 13 กก. ภายใน 6 เดือนคะ
นอกจากนี้อาการเหน็บชาที่เปนมานานตั้งแตอายุ
17-18 ป อาการเหมือนมีเข็มแทงเปน 100 เลม
ตลอดเวลา ก็หายไปโดยที่เราไมทันสังเกตุ และ
อีกอยางที่สรางความประทับใจใหกับตนเองมาก
คือปญหาเรื่องสิว เพราะมีปญหาสิวมานานมาก
ทั้งสิวฝงหัว สิวอักเสบ สิวหัวดํา สิวเสี้ยน เรียกวา

สารพัดสิว เกิดขึน้ บนใบหนาหมดคะ แตพอไดทาน
ผลิตภัณฑของไทยธรรมไปแลว สิวก็คอยๆหายไป
หลุมสิวก็เริ่มตื้นขึ้น ริ้วรอยก็คอยๆจางไป ดีใจ
มากคะ ตองขอขอบคุณบริษทั ไทยธรรมมากทีเ่ รียก
ความมั่นใจกลับมาใหกับตัวดิฉันอีกครั้ง ตอนนี้ไป
ที่ไหนๆ ก็มั่นใจ และก็พรอม บอกตอสิ่งดีดี ใหกับ
ทุกคนคะ มารูสึกดีไปพรอมกับนุชนะคะ
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

เดือน ก.ค. 52

เดือน ต.ค. 52

แชรประสบการณ
สิวอักเสบบริเวณมุมปาก ทีเ่ ปนมากวา

3 ป หายไป…ดวยสารสกัดจากเมล็ดองุน คะ

BEFORE

AFTER

คุณกมลทิพย โคติวนั

อายุ 30 ป จ.นครราชสีมา
อาชีพ ธุรกิจสวนตัว

ดิฉันเปนคนที่มีปญหาสิวมานานแลว คือจะ
เปนสิวทีบ่ ริเวณมุมปากคอนขางเยอะ ตัง้ แตอายุ 27
ป ซึ่งเมื่อกอนตอนวัยรุนไมเคยเปนสิวเลยคะ แต
ไดไปเขาคอรสทําหนาใสตามคลินิกทั่วไป ทําให
เปนการกระตุนใหสิวขึ้นมาไมหยุดเลยทีเดียว โดย
เฉพาะบริเวณมุมปาก แถมยังเกิดเปนหลุมสิวเต็ม
ไปหมด แมจะไมไดแกะสิว ก็ทําใหเกิดเปนหลุม
ไปรักษาตามคลินิกผิวพรรณหลายที่ เสียคาใช
จายในการรักษาเปนจํานวนมากในชวงที่หา สิวก็
หายไป แตพอหยุดหาก็กลับมาเปนใหม เรียกวา
อาการไมดขี นึ้ เลยคะ เปนอยางนีอ้ ยู 3 ป จนกระทัง่
ไดรูจักกับบริษัทไทยธรรมจากนิตยสารฉบับหนึ่ง
ดิฉันจึงตัดสินใจทานอาหารเสริมเกรพซีด พลัส
ทานไปไดสัก 13 วัน สิวก็เริ่มยุบลง ทานตอ
มาเรื่ อ ยๆก็ สั ง เกตุ เ ห็ น ว า รอยสิ ว รอยด า งดํ า ก็
เริ่มจางลงอยางเห็นไดชัด และสิวก็ไมขึ้นมาอีก
เลย หนาก็ขาว และใสขึ้นตอมาจึงไดเลือกทาน เพราะใบหนาดูอวบอิ่มเตงตึงขึ้นประทับใจมากคะ
บีดริงคส คอลลาเจน ทําใหดฉิ นั มัน่ ใจมากขึน้ อีกคะ ขอขอบคุณไทยธรรมจริงๆคะ
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

NEW!! PRODUCTS
หมวก VITOP มี
คุณสมบัติกระตุนการไหล
เวี ย นโลหิ ต ช ว ยบรรเทา
อาการปวดศีรษะ ใชสาํ หรับ
ผูที่มีปญหาบาดเจ็บบริเวณ
ศีรษะ เสนเลือดตีบ หรือ
แตก

เสือ้ VITOP มีคณุ สมบัตชิ ว ย
บรรเทาในผูท มี่ อี าการปวดหลัง
ปวดไหล ชวยคลายกลามเนื้อ
ปกปองหัวใจ และหลอดเลือด
หัวใจ ปอด

ที่ รั ด เอว VITOP มี
คุณสมบัติชวยบรรเทาในผู
ที่ ป วดหลั ง ปวดเอว ช ว ย
รั ก ษาอวั ย วะภายในต า งๆ
เชนกระเพาะ ลําไส มดลูก
ไต ตับ

ทีร่ ดั เขา VITOP มีคณุ สมบัติ
บรรเทาอาการอักเสบ เจ็บปวด
และชวยรักษาขอเขา

ที่ปดตา VITOP มี
คุ ณ สมบั ติ ช ว ยบรรเทา
อาการเมื่ อ ยล า ดวงตา
ป อ งกั น ริ้ ว รอย กระตุ น
การไหลเวียนเลือดบริเวณ
ดวงตา ปองกันสายตาเสือ่ ม

ถุงเทา VITOP มีคุณสมบัติ
ในการกระตุนจุดชีพจร และ
การไหลเวียนเลือดบริเวณเทา
มีฤทธิ์ฆาเชื้อโรค และระงับ
กลิ่น
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หมอน VITOP มีคณุ สมบัติ
ช ว ยกระตุ น การไหลเวี ย น
โลหิตบริเวณศีรษะ ชวยให
หลับสบายขึ้น
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ผาหม VITOP มีคณุ สมบัตชิ ว ย
กระตุนการไหลเวียนโลหิต ชวย
สรางประจุลบรอบๆตัว ทําให
อากาศสดชื่น หลับสบาย คลาย
ความเหนื่อยลา และออนเพลีย

เรียน ผูรวมธุรกิจทุกทาน
เนื่องจากบริษัทผูผลิต บีดริงคส คอลลาเจน เปปไตด 100% จากประเทศญี่ปุน ไดปรับราคาวัตถุดิบ
ขึ้นอยางมาก ทําใหบริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซ มีความจําเปนที่จะตองปรับราคา บีดริงคส
คอลลาเจน เปปไตด ดังนี้
1. บีดริงคส (วัว) แพคคู ถุงละ 110 กรัม ราคาขาย 3,500 บาท ราคาสมาชิก 2,800 บาท BV = 1,680 / PV = 2,800
2. บีดริงคส (วัว) แพค 30 ซอง ซองละ 3 กรัม ราคาขาย 1,880 บาท ราคาสมาชิก 1,500 บาท BV = 915 / PV = 1,500
3. บีดริงคส (ปลา) แพคคู ถุงละ 110 กรัม ราคาขาย 4,000 บาท ราคาสมาชิก 3,200 บาท BV = 1,920 / PV = 3,200
4. บีดริงคส (ปลา) แพค 30 ซอง ซองละ 3 กรัม ราคาขาย 2,150 บาท ราคาสมาชิก 1,700 บาทBV = 1,035 / PV = 1,700
บริษัทฯขอกราบขอบพระคุณผูรวมธุรกิจทุกทานที่ใหการสนับสนุนผลิตภัณฑตางๆของบริษัทฯดวยดีเสมอมา ราคา
ผลิตภัณฑที่ปรับใหมนี้ จะมีผลตั้งแตวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 เปนตนไป

กรรมการบริหาร
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ จํากัด
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ไทยธรรม อัลไลแอนซ มีนโยบายในการกระจายศูนยใหญทั่วประเทศ เพื่อรองรับโครงการใหมที่เตรียม

เปดตัวในครึง่ หลังของป 2009 นี้ จึงขอแจงใหพนี่ อ งไทยธรรมทราบถึงจังหวัดทีย่ งั ไมมศี นู ยใหญ พีน่ อ งทาน
ใด หรือ สายงานของพีน่ อ งทานใดทีส่ นใจ สามารถยืน่ แบบฟอรมแสดงความจํานงเปนศูนยใหญไดทผี่ จู ดั การ
เขต (Area Manager) และ ผูชวยผูจัดการเขต (Assistant Area Manager) ทุกทาน ดังรายชื่อตอไปนี้
1. คุณปนัดดา วิถีพัฒน (มด) เบอรมือถือ 08-6777-3484, 08-3013-9490
2. คุณรัชชาภา ไชยมล (วิว) เบอรมือถือ 08-6539-4393, 08-6312-8125

รายช�่อจังหวัดที่ยังไมมีศูนยใหญ
1.กรุงเทพฯ (เขตละ 1 ศูนย) 2.กระบี่ 3.ฉะเชิงเทรา 4.ชัยภูมิ 5.ชุมพร
µŒÍ§¡ÒÃ ´‹Ç¹!
6.เชียงราย(อ.เมือง) 7.ตราด 8.นครนายก 9.นครราชสีมา(ปากชอง)
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10.นราธิวาส 11.นาน 12.บุรีรัมย 13.ปตตานี 14.พะเยา 15.พังงา 16.พัทลุง
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17.มหาสารคาม 18.แมฮองสอน 19.ยโสธร 20.ยะลา 21.ระนอง 22.เลย
23.ลําพูน 24.สกลนคร 25.สตูล 26.สมุทรสงคราม 27.สมุทรสาคร 28.สระแกว 29.สระบุรี
30.สิงหบุรี 31.สุโขทัย(อ.เมือง) 32.สุพรรณบุรี 33.สุราษฎรธานี(เกาะพะงัน) 34.หนองคาย
35.หนองบัวลําภู 36.อางทอง 37.อํานาจเจริญ 38.อุดรธานี 39.อุบลราชธานี
µŒÍ§¡ÒÃ

´‹Ç¹! 1.เชียงใหม 2.นนทบุรี 3.ประจวบคีรีขันธ(อ.เมือง,หัวหิน)
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4.ขอนแกน(อ.เมือง,ชุมแพ)
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