No.25 April - May 2012

มะเร็ง และเอดส์ โรคของภูมิต้านทานบกพร่อง
มาลดน้ำ�ตาลในเลือดกันเถอะ
หลังสมองบาดเจ็บ
แพทย์ทางเลือกสำ�หรับ
ไวทอปกับการฟื้นฟูสุขภาพ

ซ่อมสมอง

โรคเรื้อนกวาง

25.-1

ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารฟูลล่า

ผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยในการลดน้ำ�หนัก
เส้นใยอาหารสูง
ช่วยให้อิ่ม ไม่รับประทานอาหารมากเกินไป
ดูดซับน้ำ�ตาล และไขมันบางส่วนออกจากอาหาร
วิธีใช้ : รับประทาน Fullla 2-3 แคปซูล
ก่อนอาหาร ครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมง
ดื่มน้ำ�ตามมากๆ

สารบัญ

บ้านนี้ของเรา 			
บ้านนี้เศรษฐกิจดี 			
บ้านนี้มีความรัก
หอเกียรติยศ

เภสัชไทยธรรม

4-5
6
8
9

มะเร็งและเอดส์ โรคของภูมิต้านทานบกพร่อง 10
มาลดน้ำ�ตาลในเลือดกันเถอะ 		
13
ซ่อมสมองหลังสมองบาดเจ็บ 		
16
แพทย์ทางเลือกสำ�หรับโรคเรื้อนกวาง 		
18
ไวทอปกับการฟื้นฟูสุขภาพ
20
ประสบการณ์ผู้ใช้
		
22
ภาพข่าวเล่าเรื่อง กิจกรรมการจัดอบรม
30
“คอร์สแต่งหน้ามืออาชีพ จาก ไครโยแลน” 		
Promotion สวิสเซอร์แลนด์ 		
32
Promotion ไทย-จีน 			
33
Booming Thaidham ครั้งที่ 13 		
34
ไทยธรรมสัมมนาเดือน เม.ย. - พ.ค. 55
35
ข่าวประชาสัมพันธ์ 			
36
ประกาศ
37
Promotion ประจำ�เดือน เม.ย. - พ.ค. 55 38
กล่องข่าวสมาชิก
40
สมัครสมาชิกวารสาร 			
41
ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม
		
42

รายการ “ Healti Secret ” มหัศจรรย์โลกสุขภาพ
เปิดตัวช่องทางใหม่ในการรับชม พบกับรายการ “Healti Secret ”
มหัศจรรย์โลกสุขภาพ กับการสัมภาษณ์ ประสบการณ์ผใู้ ช้จริงจาก
ทางบ้าน ทั้งเรื่องราวของสุขภาพและความงาม พร้อมความรู้สุขภาพ
และความงามอีกมากมาย ติดตามรับชมได้แล้ววันนี้ ทาง
ทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ เวลา 11.30 - 12.00 น.
และเวลา 22.00 - 22.30 น. ผ่านทางดาวเทียมระบบ C-Band
คลืน่ ความถี่ 3440 MHz, Symbol rate : 26.666 และผ่านดาวเทียม
KU Band (จานเล็ก) ความถี่ 11131 MHz, Symbol rate : 27500

รายการ “ Healti Secret ” มหัศจรรย์โลกสุขภาพ
ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 11.00 - 11.30 น.
วันเสาร์ เวลา 13.10 - 13.40 น. และ เวลา 18.15 - 18.45 น.
และวันอาทิตย์ เวลา 18.15 - 18.45 น. ทางช่อง “มงคล ชาแนล”
ผ่านดาวเทียมระบบ C-Band คลื่นความถี่ 3545 MHz,
Symbol rate 30,000

สนใจสอบถามข้อมูล

โทร. 02-363-7699 , 085-920-6609
www.thaidham.com
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ธรรมมะจัดสรร
สวัสดีค่ะ พี่น้องครอบครัวไทยธรรมที่รักทุกท่าน
ธรรมะจัดสรร คืออะไร? หลายคนอาจมองต่างมุม แต่สำ�หรับ
สมาชิกบ้านนี้ของเรา คงรู้สึกไม่ต่างกัน ธรรมะจัดสรร เป็น
เหตุการณ์หรือสิ่งใดๆที่เข้ามามีอิทธิพลเปลี่ยนแปลงทิศทาง
การดำ�เนินชีวิตในรูปแบบที่เราไม่ได้เป็นผู้กำ�หนด บางครั้ง
เหมือนเรื่องเหลือเชื่อ เพราะเป็นเรื่องแปลกกับชีวิต เช่น
พ่อวัย 76 ปี ลูก อายุ 36 ปี ไม่เคยเจอกัน ไม่มีหวังจะ
ได้เจอกัน จู่ๆก็มีคนเข้ามาเป็นตัวละครโยงกันไป โยงกันมา
จนเมือ่ พ่อลูกได้พบกันแล้ว คนทีช่ ว่ ยก็เสียชีวติ ทัง้ สามี ภรรยา
ต่อมาไม่นาน พ่อให้มรดกลูก เสร็จแล้วพ่อก็เสียชีวิต หรือ
เรือ่ งราวของคนรักกันแต่งงานกัน เกิดเหตุการณ์พลิกผันเรือ่ ง
เส้นทางงาน ต้องย้ายประเทศ เปลี่ยนสังคม เปลี่ยนอาชีพ
ฯลฯ เรือ่ งแปลกอย่างนีอ้ ะไรกำ�หนดให้เป็นเหตุการณ์เหมือน
การต่อภาพจิ๊กซอว์ต่อๆกันจนเป็นภาพ

ทุกๆ วันเรามีการขยายงานโดยไม่รู้ตัว ทั้งในฐานะสมาชิกที่
ทั้งดูแลและบอกต่อ บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์
การตลาด ฯลฯ ในฐานะผูบ้ ริหาร เกิดประโยชน์มากมายอย่าง
นีแ้ หละทีเ่ รียกว่าธรรมะจัดสรร ซึง่ จะจัดสรรสิง่ ทีถ่ กู ต้องและ
ลงตัวเสมอ สำ�หรับคนที่คิดถูก คิดดี ธรรมะจะจัดสรรคนคิด
ไม่ดี ทำ�ไม่ดี ให้ไปรวมอยู่ในที่ไม่ดีด้วยเหมือนกัน ตามแต่
ต้นทุนความดี ชั่ว ที่สร้างต่างกันมา เชื่อกันว่าทั้งกรรมอดีต
กรรมปัจจุบนั เป็นแรงผลักดันให้ธรรมะจัดสรรไปในทิศทางใด
เพราะธรรมะ คือ ธรรมชาติ มีกฏเกณท์ตายตัว คนดี กับ
เช่นเดียวกับบ้านนี้ของเรา ชาวไทยธรรม หลายคนย้าย คนดีมารวมกันจะเท่ากับความสำ�เร็จ และความเจริญเท่านัน้
จังหวัดเพื่อเปิดศูนย์ฯ หลายคนไม่ได้เป็นแพทย์ แต่หยิบ หากเราเข้าใจ ประคับประคอง และร่วมสร้างพลังบวกไปด้วย
จับผลิตภัณฑ์ตัวไหนให้สมาชิกก็หายเจ็บป่วย เพราะเราใช้ กัน เราชาวไทยธรรมจะมีพลังแห่งความดีเพิ่มพูนขึ้นทุกๆวัน
หัวใจดูแล และเพราะหัวใจที่เรามุ่งมั่นเหมือนกัน เราอยาก
มีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า เราจึงมีเป้าหมายร่วมกัน อยู่เพื่อทำ� พีน่ อ้ งไทยธรรมทุกท่านคะ เรามาร่วมใจกันทำ�สิง่ ดีๆ ทั้งวันนี้
ประโยชน์ ให้กบั ตัวเองและครอบครัว ช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ และต่อๆไป ในเส้นทางธรรมะจัดสรรนี้ ต่อจิก๊ ซอว์ให้เป็นภาพ
อย่างเต็มที่เท่าที่จะทำ�ได้ กระตือรือร้นที่จะบอกต่อว่าเรามี ความสุขที่ยิ่งใหญ่และมั่นคงแด่ทุกๆคนร่วมกันนะคะ
ช่องทางช่วยเหลือ มีชวี ติ ชีวา เพราะเรามีพลังใจให้กนั เสมอ
เพราะเราต่างมีจุดหมายที่จะมีชีวิตที่มีความสุข มีคุณภาพ
ด้วยความรักและจริงใจ
ชีวิตที่ดีขึ้นไปด้วยกัน ไม่ใช่ปล่อยชีวิตที่เหลืออยู่กับการสนุก
เดิน กิน เล่น เที่ยว ฯลฯ หมดเวลาชีวิตไปอย่างไร้ค่า
แล้วอะไรที ่ท ำ �ให้เราท่าน ซึ่งต่างมากันคนละทิศละทาง
มารวมตัวกันเป็นบ้านนี้ของเรา “ไทยธรรม” ได้ คนไม่น้อย
เรื่องราวก็ไม่ใช่น้อย แต่เราต่างก็มีแกนของหัวใจที่ต้องการ
เป็นคนดีมีคุณค่า เคารพตัวเอง เคารพชีวิต และทิศทาง
เดียวกันนีเ้ องทีเ่ ป็นพลังให้เราได้มาอยูร่ ว่ มกัน ก้าวไปสู่ความ
สำ�เร็จด้วยกัน
4

จารุณี เดส์แน็ช

บ้ข อาง เนนี
้
รา

มูลนิธิไทยคุณธรรม
วารสารไทยธรรมฉบับนี้ ขึ ้ น หน้ า ปกด้ ว ยโลโก้ ข องมู ล นิ ธ ิ
ไทยคุณธรรม ซึ่งจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ในวันที่
26 มกราคม 2012 ปีมังกรทอง แต่แท้จริงแล้ว แนวคิดใน
การตั้งมูลนิธินี้เกิดขึ้นพร้อมกับการตั้งบริษัทไทยธรรมฯ เมื่อ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2005 เพียงแต่ในขณะนั้น เราจำ�เป็น
ต้องตั้งบริษัทฯ ที่มีผลประกอบการในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
จนถึงเวลาที่เหมาะสม เราจึงจะขอจัดตั้งมูลนิธิได้ ซึ่งผ่าน
ขบวนการ ขั้นตอนเอกสารมากมาย จนเสร็จสมที่เราตั้งใจ
ในที่สุด

เมื่อมีมูลนิธิแล้ว รูปแบบการคืนกลับสู่สังคมของเราก็จะ
ชัดเจนขึ้น ซึ่งไทยธรรมเอง ก็มีแผนที่เราตั้งใจไว้ จะทำ�ร่วม
กับสมาชิกไทยธรรมในแต่ละจังหวัด ซึ่งเราจะเรียนให้ท่าน
ทราบเป็นระยะต่อไป สุดท้ายนี้ บริษทั ฯ ขอกราบขอบพระคุณ
สมาชิกไทยธรรมทุกท่าน ที่ร่วมกันสานฝัน และสร้างสรรค์
สังคมแห่งมิตรไมตรีนี้ร่วมกัน ผลจากการดูแลสุขภาพของ
ท่าน และการบอกต่อเรื่องราวความรู้สุขภาพดีๆ ไปยังผู้
ที่ท่านรัก และปรารถนาดี ทำ�ให้บริษัทฯ สามารถทำ�ตาม
พันธกิจในการนำ�กำ�ไรบางส่วนคืนกลับสู่สังคมไทย และ
บางส่วนนำ�มาวิจัยสมุนไพรไทย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตาม
แม้ ม ู ล นิ ธ ิ จ ะเพิ ่ ง จดเสร็ จ ตามกฎหมาย แต่ ไ ทยธรรม วัตถุประสงค์หลักของบริษทั ฯได้ เพือ่ พัฒนาประเทศชาติไทย
อัลไลแอนซ์ ใน 7 ปีทผี่ า่ นมา เราได้น�ำ ผลกำ�ไร จากการดูแล อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราต่อไป
สุขภาพของพี่น้องไทยธรรม คืนกลับสู่สังคมไทยในรูปแบบ
และโอกาสต่ า งๆกั น ตามที่ เ ราทุ ก ชี วิ ตในไทยธรรม ซึ่ ง
ด้วยความจริงใจ
หมายความรวมถึงทีมงาน และสมาชิกทุกคนได้ตงั้ ใจไว้ ตัง้ แต่
ปีแรก ซึ่งเราได้ส่งต่อผู้ป่วยที่ไร้อาชีพ และรายได้ 1 ราย
ไปผ่าตัดทำ�ศัลยกรรมใบหน้าที่พิการแต่กำ�เนิดกับแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้บัตร 30 บาท แต่เป็นการประสานงาน
ภ.ญ.อาริยา สาริกะภูติ
ผ่านเครือข่ายอาจารย์แพทย์ที่เรานับถือ คุ้นเคย การสร้าง
กรรมการผู้จัดการ
บ้านให้กับผู้ไร้บ้านหลังหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรสงคราม ต่อมา
unique21th@yahoo.com
ก็เป็นการสมทบทุนสร้างศาสนสถานในทีต่ า่ งๆ ตามแต่โอกาส
การผลิตน้ำ�ยากันน้ำ�กัดเท้า ซึ่งเราทำ�ทุกปีเป็นปกติ และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า ปีนี้จะไม่ต้องทำ� เนื่องจากน้ำ�จะไม่ท่วม
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ดีใจที่สุดเลยค่ะพี่น้อง พ้องเพื่อนไทยธรรมทั้งหลาย ในที่สุด
มูลนิธิไทยคุณธรรมของพวกเราก็จดทะเบียนจัดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว พร้อมดำ�เนินการ เป็นความตัง้ ใจของผูก้ อ่ ตัง้ เป็นความร่วมมือของ
ชาวไทยธรรมทุกคน ที่ทำ�ให้มูลนิธิของเราสำ�เร็จเป็นสถาบันแห่งความดี
การช่วยเหลือ การแบ่งปัน การหยิบยื่น มีความรัก ความเมตตา รวม
ถึงมุทิตาจิตจากทุกท่านในการที่จะเปิดดำ�เนินการต่อไป
จุฑาทิพย์ ผงพิลา
ยุวันดา วงศ์อารี

ธนภพ มณีวรรณ์

จุดเริ่มต้นแห่งความดีมีอยู่ให้เห็นจากไทยธรรม หวังว่าสมาชิก
ของเรา เพือ่ นๆ ทัง้ หลายจะสืบสานนำ�พาความดีงามนีเ้ ผยแพร่ออกไป ให้
สังคมทีท่ า่ นอยูท่ ราบ และให้สงั คมโลกได้รบั รูร้ บั ทราบว่า “ชาวไทยธรรม
ทุกคน คือหน่อเชื้อแห่งความดีงาม” เพราะคุณได้แสดงตัวตนว่าเป็นคน
อย่างไรก็จะเลือกอยู่ในที่ และสิ่งแวดล้อมเช่นนั้น สังคมไทยธรรมของ
เราเป็นที่สำ�หรับคนดี รักการทำ�งาน รักการช่วยเหลือแบ่งปัน รักความ
ซือ่ สัตย์ยตุ ธิ รรม ทีส่ �ำ คัญรักการหาเงิน สร้างความร่�ำ รวย เพราะพวกเรา
ยิ่งมี เรายิ่งให้ จริงๆ ด้วยใช่ไหมคะ ดังนั้นต่อไปนี้ พวกเราจะ Focus
คือ จดจ่อ ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างสังคมแห่งความดีร่วมกันนะคะ

วิธีการสำ�หรับนักขายผู้ยิ่งใหญ่อย่างพวกเรา
1. จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำ� งานขายสามารถสร้างคนให้เป็นเศรษฐีมาแล้ว
มากมาย ในไทยธรรมนี้ การขาย คือ การขายตัวเอง ทำ�อย่างไรผู้คนที่
คุณไปพบไปหา เขาถึงจะสนใจในตัวคุณ แล้วตั้งอกตั้งใจฟังสิ่งที่คุณจะ
นำ�เสนอต่อไป สิ่งนี้ต้องเอาไปคิดค้นหาวิธีที่จะทำ�ให้ผู้คนสนใจในตัวของ
คุณให้ได้กอ่ น เมือ่ เขาสนใจหรือชอบคุณแล้วนั้น เขาจะตัง้ ใจฟังเรือ่ งราว
ทีค่ ณ
ุ นำ�เสนอ มีวธิ ใี ดบ้างทีจ่ ะทำ�ให้ผคู้ นสนใจชืน่ ชอบตัวคุณในระยะเวลา
สั้นๆ 5-10 นาทีแรกที่พบหน้ากัน
1) คุณต้องทำ�ตัวให้มีชีวิตชีวา ดูร่าเริงอารมณ์ดี ดูดี มีออร่า
น่าคบหา ใบหน้าสดใสเปี่ยมไปด้วยความรักฯ
2) คำ�พูดฟังแล้วไพเราะ เสนาะหู เลือกใช้คำ�พูดที่น่าประทับ
ใจ (มากกว่าคำ�พูดสะใจ)
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3) เลือกใช้ค�ำ ทักทายทีผ่ ฟู้ งั ฟังแล้วอดยิม้ ไม่ได้ (ให้
คิดว่าตัวคุณเองอยากฟังคำ�พูดแบบไหน) พวกผูห้ ญิงอยากถูก
ทักว่า สวยขึ้น ผอมลง หน้าใส ชุดสวย ดูสง่ามีราศี ฯลฯ
4) เวลาพบกันครั้งแรกสำ�คัญที่สุด การส่งยิ้มไป
ทักทายทำ�ได้ไหม “ส่งยิ้มไปเหมือนกับได้พบคนรัก คิดว่า
ตรงหน้าคุณเป็นคนรักของคุณอย่างจริงใจ” ดังนั้นสำ�หรับ
การขายตัวเองให้ออก คุณจะต้องเตรียมตัวทั ้ ง ภายในและ
ภายนอก
ภายนอกบุคลิกภาพ การแต่งกายสุภาพ ดูทันสมัย
สะอาด ไม่มากไป รวมทั้งเครื่องประดับด้วย
ภายในจิตใจ มีความรักในสรรพสิ่งรอบๆกาย รัก
การทำ�งาน รักการให้ รักการพูดจากับใครๆ ชืน่ ชม คน สัตว์
สิ่งของที่อยู่ตรงหน้าคุณอย่างจริงใจ มีความหวังดีให้กับ
ทุกๆคน อย่าเห็นใครๆเป็นศัตรู อย่างนีแ้ ล้วคุณ คุณและคุณ
ขายตัวเองออกแน่นอนเลย
พวกเราจะมีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทำ�ทุกวันตลอด
เวลา ไปทำ�งานให้เหมือนไปเทีย่ วกับคนรัก แล้วคุณจะมีความ
สุข ทำ�เท่าไรก็ไม่เหนื่อย ไม่เบื่อ มีความสดชื่นแจ่มใสอยู่
ตลอดเวลา ที่สำ�คัญคุณได้ใช้สินค้าไทยธรรมร้อยเปอร์เซ็นต์
ทุกคนก็จะสวยขึ้น สาวขึ้น แข็งแรงดูดี ไปอยู่ตรงไหนคุณก็
แตกต่าง ใบหน้าที่มีออร่าฉายออกมา ใบหน้าของคนที่มีแต่
ความสุข ความสมหวัง ความสำ�เร็จ คนไทยธรรมของเรา
อยู่ที่ไหน ที่ตรงนั้นก็เจริญงอกงาม มีแต่สันติสุข ความรัก
ความสามัคคี มีแต่ความมั่งคั่งสมบูรณ์
2. มีความศรัทธาในสิ่งที่ทำ� เชื่อมั่นในความสำ�เร็จของตัว
คุณเอง คุณต้องศรัทธาในตัวเองจะทำ�ให้คุณทรงพลังอำ�นาจ
ไม่ว่าจะหันไปทิศทางใด ก็สามารถประกอบกิจการงานได้
สำ�เร็จสมบูรณ์ โดยมีตัวคุณเป็นศูนย์รวมความดีงาม และ
แผ่ออกไปทัว่ สารทิศ คุณสร้างศรัทธาให้เกิดขึน้ กับคนทีค่ ณ
ุ รัก
ศรัทธาในงานที่ทำ�อยู่ เมื่อคุณศรัทธาในตนเอง พลังศรัทธา
สามารถทำ�ให้สงิ่ ทีด่ เู หมือนจะเป็นไปไม่ได้ในโลกนีใ้ ห้เป็นไปได้
ดังนั้นจงมีศรัทธาเชื่อมั่นในตัวเอง คนที่คุณรัก และศรัทธา
ในการทำ�ความดี

ความสำ�เร็จเข้ามาอยูก่ บั ตัวคุณ สังคมทีค่ ณ
ุ อยูจ่ ดั สรรคน
เหมือนๆกัน ให้อยู่รวมตัวกันอย่างมีความสุข พลังของ
ความคิดบวกอยู่ที่ไหนที่นั่นมีแต่ความสุขสมบูรณ์
4. พลังการขอบคุณ ขอบคุณในสรรพสิง่ รอบกายคุณ คน
สัตว์ สิง่ ของ ทีไ่ ด้มาอำ�นวยความสะดวกให้คณ
ุ มาบริการ
คุณ มาสร้างความสุขให้กับคุณ พลังการขอบคุณต่อสิ่ง
นั้นๆ จะทำ�ให้เกิดมีชีวิตชีวา การขอบคุณจากใจจริงเป็น
พลังคลื่นบวกที่เมื่อส่งออกไปจะสะท้อนกลับมาเป็นบวก
เช่นกัน ซึ่งเป็นผลดีต่อคุณมากที่สุด

สิ ่ ง ทรงพลั ง นี ้ เมื ่ อ มี ร วมอยู ่ ใ นผู ้ ใ ด ผู ้ น ั ้ น
ย่อมเจริญ สำ�เร็จในสิ่งปรารถนาอย่างรวดเร็ว ทุกวัน
มีแต่ความสุข คิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นก็มาอยู่ตรงหน้า คิดถึง
ใครคนนัน้ ก็มาหา บุตร บริวารจะดีและมีความสุขเช่นกัน
อย่าลืมว่าเพื่อนๆ ทุกคน เป็นผู้ทรงพลังในบ้านไทยธรรม
ของเรา ที่อิ่มหนำ�สำ�ราญ อบอุ่นกาย อิ่มเอมใจ ร่ำ�รวย
แล้วแบ่งปัน
“คนดีจะคิดถึงแต่คุณธรรม คนชั่วจะคิดถึงแต่
ทรัพย์สมบัติ” วาทะขงจื๊อ
สำ�หรับงานของนักขายอย่างไทยธรรม สิ่งแรก
ที่ทุกคนต้องคิดถึง คือ จิตใจของลูกค้า ลูกทีม งานขาย
คือ งานบริการทีส่ ร้างความประทับใจให้ทกุ ฝ่ายได้ โปร่งใส
ชัดเจน ยุตธิ รรม พวกเรามาร่วมมือกันสร้างสังคมทีน่ า่ อยู่
สังคมในอุดมคติแบบของไทยธรรมกันเถอะ แล้วพวกเรา
จะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกเลยค่ะ เชื่อติ๊กได้ค่ะ

3. พลังคิดบวก พลังของความคิดบวกทีว่ งิ่ อยูใ่ นกายของคุณ
จะมีก�ำ ลังมหาศาลในการดึงดูดคนดีๆอย่างคุณเข้ามาหา ดึงดูด
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บ้านนี้มีความรัก
วิภากมล เจริญยิ่ง
เพชรบริหารไทยธรรม

ขอบคุณพรหมลิขติ ทีพ่ ลิกชีวติ ให้พบกับ“ไทยธรรม”
ได้พบจุดเริ่มต้นของธุรกิจ ที่พาชีวิตให้ได้พบกับความสำ�เร็จ
สูงสุดด้านบริหารงานขายภายใน 1 ปี จากจุดเริ่มต้นของ
ความประทับใจในท่านผูบ้ ริหาร ของ บ.ไทยธรรม ทีม่ แี นวคิด
และเจตนารมณ์ทโี่ ดนใจทีส่ ุด ทีท่ า่ นมีความตัง้ ใจ ที่จะสร้าง
ธุรกิจนี้ เพื่อมอบประโยชน์และคืนสิ่งดีๆให้กับแผ่นดินไทย
สังคมไทย และคนไทยทุกคน จึงมีความตัง้ ใจทีข่ อเป็นอีกหนึง่
แรงที่จะร่วมสืบสานเจตนารมณ์นี้ให้กว้างไกลที่สุด
ณ ที่แห่งนี้เปรียบได้กับบ้านหลังใหญ่ ที่มีชื่อว่า
“ไทยธรรม” บ้านที่เป็นที่พักพิง อันแสนสุข เพราะเจ้าของ
บ้าน เป็นผู้ใจดี มีเมตตา มีความรัก ความห่วงใย ด้วย
มิตรไมตรี เอื้ออารีย์กับทุกๆคน
จึงเป็นที่รวมของมิตรภาพและสายสัมพันธ์ ของ
คนที่มีความคิดในแนวทางเดียวกัน ผู้ที่พร้อมจะก้าว และ
กล้าที่จะก้าว เพื่อพบกับชีวิตใหม่ที่สดใสกว่า ผู้ที่พร้อมจะ
เปิดใจรับรู้สิ่งใหม่ๆ เปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญาเพื่อพัฒนา
ตนเอง ผู้ที่มีความเชื่อมั่นอย่างใจกว้าง พร้อมที่จะยอมรับ
เพื่อปรับแก้ และก้าวไปด้วยกัน และพร้อมที่จะให้ความรัก
ให้กำ�ลังใจ ให้อภัย และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
ทุกสถานการณ์ ร่วมกันสร้างสรรค์และต่อยอด ในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์และดีงาม ช่วยกันถักทอสายใยแห่งรักและความ
เข้าใจ จากความรู้สึกของความเอื้ออาทร แบบคล้ อ งแขน
กั น เดิ น อย่ า งผู ้ ท ี ่ ค อยห่ ว งใยกั น เ ส ม อ เพื่อให้ทุกชีวิต
ในบ้านหลังนี้ ได้ไปถึงเป้าหมายที่เรียกว่า “ความสำ�เร็จ”
ที่ทรงคุณค่า เมื่อเราได้เชยชม และในวันที่เราได้อยู่อย่าง
ร่มเย็นเป็นสุขในบ้านหลังนี้ เราจะร่วมกันนำ�ความสุขทีเ่ รามี
เผื่อแผ่ไปสู่ผู้อื่นด้วยความรัก ด้วยความปรารถนาดี เพื่อให้
ทุกๆคนได้มีความสุขร่วมกัน
วิภากมล เจริญยิ่ง
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หอเกียรติยศ
เดือนมกราคม
เดือนกันยายน

2555
2554

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน มกราคม 2555

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน มกราคม 2555

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ สาขา จ.พัทลุง
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,710,430 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ ศรีนครินทร์ บางเมือง
จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 612,225 บาท

คุณพรวรา สังขมาศ

เดือนกุมภาพันธ์

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์ 2555

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์ 2555

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ สาขา จ.พัทลุง
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,037,045 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 307,950 บาท

คุณพรวรา สังขมาศ
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2555

คุณชมพูนุช โชคบุญเปี่ยม

คุณทองพูน พิมพ์สอาด

มะเร็
ง
และเอดส์
โรคของภูมิต้านทานบกพร่อง
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ทฤษฎีการเกิดมะเร็งยุคใหม่ มีการกล่าวถึงระบบภูมติ า้ นทาน
อย่างกว้างขวาง ทฤษฎีนี้กล่าวว่า ร่างกายของมนุษย์ เป็น
แหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของแบคทีเรีย และไวรัสมากมายหลายชนิด
และเชื้อโรคเหล่านี้ ไม่ใช่สาเหตุที่ทำ�ให้เกิดโรค หากแต่เป็น
ภาวะภูมิต้านทานบกพร่องของมนุษย์ต่างหาก ที่เป็นสาเหตุ
ให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา

ระบบภูมิต้านทานที่แข็งแรงของมนุษย์ จะทำ�ลายเซลล์ที่
แบ่งตัวแล้วหน้าตาไม่เหมือนเดิม หรือเซลล์ที่กลายพันธุ์ไป
ก็คือ เซลล์มะเร็งนั่นเอง วันละประมาณ 10,000 เซลล์
ทุกวัน หากระบบนี้บกพร่องไป เซลล์ที่กลายพันธุ์ และไม่
ถูกทำ�ลาย จะแบ่งตัวต่อเติบโตกลายเป็นโรคมะเร็งที่เนื้อเยื่อ
หรือ อวัยวะต่างๆ

หน้าที่ของระบบภูมิต้านทานในร่างกายมนุษย์ คือ ทำ�ลาย
สิง่ แปลกปลอมทีเ่ ข้ามาในระบบร่างกาย ทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับการ
เกิดมะเร็ง และภูมติ า้ นทาน กล่าวว่า “มะเร็งเป็นผลมาจาก
ภู ม ิ ต ้ า นทานที ่ ต ่ ำ � เกิ น ไป จนไม่ ส ามารถทำ � ลายเซลล์
แปลกปลอมที่แบ่งตัวขึ้นใหม่ได้” เซลล์มะเร็ง เป็นเซลล์ที่
เกิดจากการกลายพันธุ์ของเซลล์ต้นกำ�เนิด พูดง่ายๆว่า แบ่ง
แล้วหน้าตาไม่เหมือนเซลล์เดิม ทั้งยังแบ่งตัวต่อไม่หยุดยั้ง
ทำ�อันตรายต่อเซลล์ข้างๆ และเนื้อเยื่อ รวมทั้งอวัยวะที่มัน
รุกรานไป

การรักษามะเร็ง โดยการให้เคมีบำ�บัด เพื่อทำ�ลายเซลล์
ที่เติบโตเร็วเหล่านี้ มีตัวยาให้เลือกหลากหลายชนิด และ
มีความจำ�เพาะเจาะจงต่อเซลล์ไม่เท่ากัน แต่ที่แน่ๆ คือ
ไม่เพียงแต่เคมีบำ�บัดจะทำ�ลายเซลล์มะเร็ง มันยังทำ�ลาย
เซลล์เติบโตเร็วชนิดอื่นๆ คือ ผิว ผม เล็บ เยื่อบุทางเดิน
อาหาร เนื้อเยื่ออ่อนของมนุษย์ รวมทั้งกดระบบภูมิต้านทาน
อีกด้วย ทั้งๆ ที่ระบบภูมิต้านทานเป็นปราการด่านสำ�คัญที่มี
ไว้ฆ่าเซลล์มะเร็ง

บางครัง้ การให้เคมีบ�ำ บัดก็ให้ผลดีตอ่ คนไข้ ผูป้ ว่ ยหลายรายฟืน้
จากอาการข้างเคียง จากผลการให้เคมีบ�ำ บัด และเซลล์มะเร็ง
ของพวกเขาก็ถกู ฆ่าตายไปด้วย ปกติแล้ว มะเร็งสามารถกลับ
เป็นซ้ำ�ได้ภายในระยะเวลา 5 ปี หลังการรักษา และเมื ่ อ
มะเร็ ง กลั บ มาเป็ น ซ้ ำ � มั น มั ก จะรั ก ษายากขึ ้ น
และดือ้ ต่อยาเคมีบ�ำ บัดทีเ่ คยใช้ได้ผล และตอนนัน้ การแพทย์
แผนปัจจุบัน ก็ทำ�อะไรไม่ได้มาก เนื่องจากร่างกายคนไข้
ทฤษฎีการเกิดมะเร็งยุคใหม่ มีการกล่าวถึงระบบภูมติ า้ นทาน อ่อนแอ เซลล์มะเร็งดื้อต่อตัวยาที่เคยได้ผล และการแพทย์
อย่างกว้างขวาง ทฤษฎีนี้กล่าวว่า ร่างกายของมนุษย์ เป็น ก็เพียงแต่ประวิง และยืดเวลาของคนไข้ออกไป โดยมีเจตนา
แหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของแบคทีเรีย และไวรัสมากมายหลายชนิด ให้คนไข้สบายมากที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ ในเวลาที่เหลืออยู่
และเชื้อโรคเหล่านี้ ไม่ใช่สาเหตุที่ทำ�ให้เกิดโรค หากแต่เป็น
ภาวะภูมิต้านทานบกพร่องของมนุษย์ต่างหาก ที่เป็นสาเหตุ เรามีทางเลือกอื่นไหม แพทย์ทางเลือกมองว่า แทนที่จะ
ให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา
ใช้เคมีบำ�บัดฆ่าเซลล์มะเร็ง แต่เพียงอย่างเดียว เราน่าจะ
กระตุ้นภูมิต้านทานของคนไข้ร่วมด้วย เพื่อให้ภูมิต้านทาน
หน้าที่ของระบบภูมิต้านทานในร่างกายมนุษย์ คือ ทำ�ลาย ของคนไข้ ไ ปฆ่ า เซลล์ ม ะเร็ ง ซึ ่ ง สามารถใช้ ค วบคู ่ ไ ป
สิง่ แปลกปลอมทีเ่ ข้ามาในระบบร่างกาย ทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับการ กั บ การรั ก ษาแบบแผนปั จ จุ บั น ได้ ไม่ ว่ า ก่ อ นการรั ก ษา
เกิดมะเร็ง และภูมิต้านทานกล่าวว่า “มะเร็งเป็นผลมาจาก ระหว่างการรักษา หรือหลังการรักษา เพื่อป้องกันการกลับ
ภู ม ิ ต ้ า นทานที ่ ต ่ ำ � เกิ น ไป จนไม่ ส ามารถทำ � ลายเซลล์ ซ้ำ�ของมะเร็ง
แปลกปลอมทีแ่ บ่งตัวขึน้ ใหม่ได้” เซลล์มะเร็ง เป็นเซลล์ทเี่ กิด
จากการกลายพันธุ์ของเซลล์ต้นกำ�เนิด พูดง่ายๆ ว่า แบ่ง ในผู ้ ป ่ ว ยโรคเอดส์ เชื ้ อ HIV จะเข้ า ไปทำ � ลายระบบ
แล้วหน้าตาไม่เหมือนเซลล์เดิม ทั้งยังแบ่งตัวต่อไม่หยุดยั้ง ภูมติ า้ นทาน ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยมีโอกาสติดเชือ้ ฉวยโอกาส และเป็น
ทำ�อันตรายต่อเซลล์ข้างๆ และเนื้อเยื่อรวมทั้งอวัยวะที่มัน มะเร็งได้ง่ายกว่าคนที่มีระบบภูมิต้านทานปกติ อาหารเสริม
และแพทย์ทางเลือกที่ใช้ในผู้ป่วยเอดส์ และมะเร็ง จึงควร
รุกรานไประบบภูมิต้านทานที่แข็งแรงของมนุษย์ จะทำ�ลาย เป็นกลุม่ ทีก่ ระตุน้ ภูมติ า้ นทานและรักษาระดับภูมติ า้ นทานไว้
เซลล์ที่แบ่งตัวแล้วหน้าตาไม่เหมือนเดิม หรือเซลล์ที่กลาย เพื่อป้องกันการก่อเกิด และการกลับซ้ำ�ของมะเร็ง
พันธุ์ไป ก็คือ เซลล์มะเร็งนั่นเอง วันละประมาณ 10,000
เซลล์ทุกวัน
สารอาหารกระตุ้นภูมิต้านทาน
หากระบบนี้บกพร่องไป เซลล์ที่กลายพันธุ์ และไม่ถูกทำ�ลาย * เบต้า กลูแคน ทำ�ให้ระบบตรวจจับเซลล์ผดิ ปกติของร่างกาย
จะแบ่งตัวต่อ เติบโตกลายเป็นโรคมะเร็งที่เนื้อเยื่อ หรือ ทำ � งานไวขึ ้ น และเม็ ด เลื อ ดขาว ซึ ่ ง ทำ� หน้ า ที ่ ท ำ� ลายสิ ่ ง
อวัยวะต่างๆ
แปลกปลอม ทำ�หน้าที่ได้มีประสิทธิภาพขึ้น จึงทำ�ลายเซลล์
ทีม่ โี อกาสก่อมะเร็งได้อย่างรวดเร็ว ก่อนทีจ่ ะพัฒนาเป็นก้อน
การรักษามะเร็ง โดยการให้เคมีบำ�บัด เพื่อทำ�ลายเซลล์ มะเร็งขึ้น การค้นคว้าพบว่า เบต้า กลูแคน ใช้ได้ผลดีใน
ที่เติบโตเร็วเหล่านี้ มีตัวยาให้เลือกหลากหลายชนิด และ มะเร็งเต้านม และมะเร็งในอวัยวะที่สะสมไขมัน
มีความจำ�เพาะเจาะจงต่อเซลล์ไม่เท่ากัน แต่ที่แน่ๆ คือ
ไม่เพียงแต่เคมีบำ�บัดจะทำ�ลายเซลล์มะเร็ง มันยังทำ�ลาย * สารสกัดจากเห็ดหลินจือ กระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกาย
เซลล์เติบโตเร็วชนิดอื่นๆ คือ ผิว ผม เล็บ เยื่อบุทางเดิน และถู ก นำ � มาใช้ ร ่ ว มกั บ การให้ เ คมี บ ำ � บั ด เพือ่ ลดอาการ
ข้างเคียงจากเคมีบำ�บัด นอกจากนี้ ยังใช้ในการป้องกันการ
ไฟโตเจน
กลับเป็นซ้ำ�ของผู้ป่วยมะเร็ง ที่ได้รับการรักษาแล้วด้วย

ให้ ภ ู ม ิ ต ้ า นทานของคนไข้
ไปฆ่าเซลล์มะเร็ง ซึง่ สามารถ
ใช้ ค วบคู่ ไ ปกั บ การรั ก ษา
แบบแผนปัจจุบันได้
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* สารสกั ด จากชาเขี ย ว มี ส ารกลุ ่ ม Polyphenols
หรือ Tea Tannin ซึ ่ ง มี ฤ ทธิ ์ ป ้ อ งกั น มะเร็ งโดยออกฤทธิ ์
ต้า นอนุมูลอิสระ และการต้านการแบ่งตัวอย่างผิดปกติของ
เซลล์
* สารสกัดจากขิง มีสาร Gingerol ซึง่ ยับยัง้ และป้องกันการ
ก่อตัวของมะเร็งได้ โดยเฉพาะมะเร็งรังไข่ และมะเร็งเต้านม
* สารสกัดจากขมิน้ ชัน มีรายงานทางการแพทย์ถงึ คุณสมบัติ
ในการฆ่าเซลล์มะเร็งของขมิ้นชัน โดยการเหนี่ยวนำ�ให้เซลล์
มะเร็ ง ระยะต้ น ทำ � ลายตั ว เอง (Apoptosis) ก่ อ นที ่ จ ะ
เจริญเติบโตต่อไป จึงใช้ในแง่การป้องกันการเกิดมะเร็ง
และป้องกันการกลับซ้ำ�ของเซลล์มะเร็งได้ด้วย นอกจากนี้
ยั ง มี ค ุ ณ สมบั ต ิ ย ั บ ยั ้ ง การเติ บโตลุ ก ลามของเซลล์ ม ะเร็ ง
และมีค ุณสมบัต ิในการยับยั ้งการเจริญเติบโตของร่างแห
หลอดเลือดฝอยที่มาหล่อเลี้ยงเซลล์มะเร็ง และกระตุน้
ภูมิต้านทาน

สไปรูแม็ค

* สารสกั ด จากกระเที ย ม มี ส าร Allium Derivatives
ออกฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง และยังมีฤทธิ์ใน
การเหนี่ยวนำ�การทำ�ลายตัวเองของเซลล์มะเร็งในระยะเริ่ม
ต้น ทำ�ให้ใช้ในแง่ป้องกันมะเร็งในระยะเริ่มต้น และป้องกัน
การกลับซ้�ำ ของเซลล์มะเร็งได้ โดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมาก
และมะเร็งเต้านม
* สาหร่ายสไปรูลิน่า มีรายงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ ถึงผลของ
การต้านมะเร็ง การเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย การลด
อาการอักเสบ และการล้างพิษ
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มาลดน้ำ�ตาลในเลือดกันเถอะ
มีค�ำ ถามและข้อสงสัยมากมาย เกีย่ วกับการควบคุมน้�ำ ตาลใน
เลือด ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยเบาหวาน หรือผู้ป่วยก่อนเบาหวาน
(คือ ผู้ป่วยที่มีระดับน้ำ�ตาลในเลือดสูงเกิน 100 มก./ดล.
แต่ ย ั ง ไม่ ต ้ อ งใช้ ย ารั ก ษาเบาหวานในทางการแพทย์ )
ว่าจะต้องทำ�อย่างไร เพื่อที่จะควบคุมน้ำ�ตาลในเลือดให้ต่ำ�
กว่า 100 มก./ดล. ให้จงได้

ผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่ ประสบกับปัญหาการพยายาม
ทำ�ให้ระดับน้ำ�ตาลในเลือดต่ำ�ลง ซึ่งดูเหมือนจะง่าย แต่ไม่
ง่ายเลย เนื่องจากกลไกการควบคุมน้ำ�ตาลในเลือด มีทั้ง
อาหารการกิน พฤติกรรมการออกกำ�ลังกาย จิตใจ และ
อารมณ์เข้ามาเกี ่ยวข้อง ทั ้ง 4 ประการนี ้ ล้วนทำ�ให้ค ่า
น้ำ�ตาลในเลือดกวัดแกว่งขึ้นลง เกินจะควบคุมได้ทั้งสิ้น
ดังนั้น นอกจากยาของแพทย์แผนปัจจุบัน และอาหารเสริม
ก่อนอื่นเราต้องมาทำ�ความเข้าใจ กับโรคเบาหวานกันเสีย แล้ว เราจึงควรทำ�ความเข้าใจกับกลไกการควบคุมน้ำ�ตาลใน
ก่อน โรคเบาหวาน เป็นคำ�ภาษาไทย สือ่ ถึงภาวะทีป่ สั สาวะมี เลือด เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่กับโรคเบาหวานแบบน้ำ�ตาลต่ำ�กว่า
รสหวาน เนือ่ งจากมีระดับน้�ำ ตาลในปัสสาวะสูง ซึง่ เป็นผลมา 100 มก./ดล. ซึ่งเป็นค่าปกติ
จากระดับน้�ำ ตาลในเลือดสูง เบาหวานเป็นโรคของน้ำ�ตาลใน
เลือดสูงก็จริง แต่เมื่อเป็นแล้ว ผลที่ตามมา คือ หลอดเลือด
ที่แช่อยู่ในน้ำ�ตาล จะมีอาการผนังหลอดเลือดแข็ง เปราะ
และหงิกงอ ผูป้ ว่ ยเบาหวานจึงเป็นเรือ่ งของน้�ำ ตาลในเลือดสูง
แต่เป็นโรคของหลอดเลือด
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การเลือกรับประทานอาหาร ในทางการแพทย์ เราจะมีศัพท์คำ�หนึ่งที่เรียกว่า ค่าดัชนีน้ำ�ตาล หรือ ค่าไกลซีมิค อินเด็กซ์
(Glycemic Index) ซึ่งเป็นค่าบ่งชี้การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำ�ตาลในเลือด หลังการบริโภคอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต
(คือ ข้าว แป้ง น้ำ�ตาล) อาหารที่มีค่า GI (Glycemic Index) สูง คือ อาหารที่ทำ�ให้น้ำ�ตาลในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ซึง่ เราทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูป้ ว่ ยเบาหวานควรหลีกเลีย่ ง เมือ่ น้�ำ ตาลในเลือดสูงขึน้ จะกระตุน้ ตับอ่อน ให้ผลิตฮอร์โมน
อินซูลิน ซึ่งมีหน้าที่เก็บน้ำ�ตาลเข้าเซลล์ และเปลี่ยนน้ำ�ตาลเป็นไขมัน เพื่อไม่ให้ระดับน้ำ�ตาลในเลือดสูง สรุปได้ว่า หาก
เรารับประทานอาหารที่ทำ�ให้น้ำ�ตาลในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เราจะมีไขมันพอกพูนตามใต้ผิวหนัง และอวัยวะต่างๆ
หนาขึ้น และอ้วนขึ้นอย่างรวดเร็ว
อาหารที่มีค่าดัชนีน้ำ�ตาลสูง เป็นอาหารที่กินแล้วทำ�ให้น้ำ�ตาลในเลือดขึ้นสูงใน 0-2 ชั่วโมงหลังรับประทาน และทำ�ให้ไขมัน
ในเลือดขึ้นสูงใน 4-6 ชั่วโมง หลังการรับประทาน แยกตามกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้

กลุ่มคาร์โบไฮเดรต

ได้แก่ น้ำ�ตาล ข้าวขาว ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ ขนมปังขาว
ข้าวเหนียว คอนเฟล็ค

กลุ่มผลไม้

ได้แก่ แตงโม สับปะรด มะม่วง ทุเรียน ลำ�ใย ขนุน
ลูกพรุน น้อยหน่า มะปราง ทับทิม ลิ้นจี่

กลุ่มผัก
ได้แก่ มันฝรั่ง แครอท

กลุ่มอื่นๆ
ได้แก่ ขนมหวาน ลูกอม น้ำ�อัดลม
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มัลเบอร์ลีน

เกรพซีด พลัส ไลโคปีน
สเต็มแมค

คาร์โบสลีน
คนทุกคนที่ต้องการลดน้ำ�หนัก และผู้ป่วยเบาหวาน ควร
เลือกรับประทานอาหารทีม่ คี า่ ดัชนีน�้ำ ตาลต่�ำ นัน่ คือ อาหาร
ที่ไม่ทำ�ให้ระดับน้ำ�ตาลในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วภายหลัง
การรับประทาน ได้แก่

หลักการอื่นๆ

อาหารยิ่งมีเส้นใยมากเท่าไร ดัชนีน้ำ�ตาลมักจะ
ยิ่งต่ำ�ลง เราจึงควรรับประทานอาหารเส้นใยสูง

กลุ่มคาร์โบไฮเดรต ได้แก่

ผัก และผลไม้ ยิ่งสุกเท่าไร ดัชนีน้ำ�ตาลจะยิ่ง
สูงขึ้น

กลุ่มผัก

อาหารยิ่งผ่านการแปรรูป และกรรมวิธีการผลิต
มากเท่าไร ดัชนีน้ำ�ตาลจะยิ่งสูงขึ้น

วุ้นเส้น เส้นหมี่
ข้าวซ้อมมือ สปาเก็ตตี้ โฮลวีต ข้าวโอ๊ต เครื่องเทศ
ได้แก่ บร็อกโคลี่ หน่อไม้ฝรั่ง กะหล่ำ�ดอก
กะหล่ำ�ปลี ผักชี แตงกวา ผักสลัด หัวไชเท้า ผักขม ถั่วต่างๆ
ผักคะน้า หัวหอม ฟักทอง พริกไทย เห็ด ผลกระเจี๊ยบ

กลุ่มผลไม้

ได้แก่ ฝรั่ง แอปเปิ้ล มะละกอ ส้มโอ

กลุ่มอื่นๆ ได้แก่ นมถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ

ถั่วเหลือง

อาหารทีไ่ ม่ท�ำ ให้ดชั นีน�้ำ ตาลเพิม่ ขึน้ ไม่วา่ มากหรือน้อย ได้แก่
กลุ่มเนื้อสัตว์ทุกชนิด ไข่ และถั่วต่างๆ

เรายิ่งรับประทานอาหารเร็วเท่าไร ดัชนีนำ�้ ตาล
จะยิง่ สูงขึน้ ดังนัน้ ยิง่ รับประทานเร็วจะยิง่ อ้วน
สารอาหารที่ช่วยลดระดับน้ำ�ตาลในเลือด :
สารสกั ด จากใบหม่ อ น สารสกั ด จากถั ่ ว ขาว
สารสกั ด จากชาเขี ย ว สารสกั ด จากอบเชย
สารสกั ด จากส้มแขก โครเมียม สารสกัดจาก
สาหร่ายสไปรูลนิ า่
สารอาหารทีช่ ว่ ยทำ�ให้หลอดเลือดแข็งแรง และ
ยืดหยุ่น : สารสกัดจากเมล็ดองุ่น สารสกัดจาก
สาหร่ายแดง
กลุ่มคาร์โบไฮเดรต
กลุ่มผลไม้
กลุ่มผัก
กลุ่มอื่นๆ
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ซ่หลัองสมองบาดเจ็
มสมองบ
สารอาหารที่น่าสนใจ และมีบทบาทสำ�คัญมากตัวหนึ่งใน
วงการแพทย์ทางเลือก คือ แอล คาร์นิทีน แอล คาร์นิทีน
เป็นโปรตีนที่ทำ�หน้าที่พาไขมันเข้าเซลล์ ไปเผาผลาญ เพื่อ
ให้ร่างกายได้ใช้พลังงานจากไขมัน แอล คาร์นิทีน จึงมัก
จะถูกกล่าวถึง ในแง่มุมของสารอาหารที่ช่วยกระตุ้นการ
เผาผลาญไขมัน และถูกผสมลงในสูตรสารอาหารที่ช่วยใน
การลดน้�ำ หนัก อีกแง่มมุ หนึง่ ของ แอล คาร์นทิ นี จะถูกกล่าว
ถึงในการให้ร่วมกับโคเอนไซม์คิวเทน ในการร่วมบำ�บัด และ
ป้องกันโรคหัวใจ เนือ่ งจากหัวใจเป็นอวัยวะทีใ่ ช้พลังงานจาก
ไขมัน แอล คาร์นิทีน จึงเป็นโปรตีนสำ�คัญที่ช่วยให้หัวใจมี
สุขภาพที่แข็งแรง และหากขาด แอล คาร์นิทีน โรคของ
กล้ามเนื้อหัวใจก็จะตามมา
แต่ แอล คาร์นิทีน มีบทบาทสำ�คัญมากกว่านั้น แพทย์
แผนปัจจุบนั จำ�นวนมาก ทีห่ นั มาศึกษาการใช้สารอาหารเพือ่
การบำ�บัดใช้ แอล คาร์นิทีน ในขนาดรับประทานประมาณ
1,000 – 2,000 มก. ต่อวัน ซ่อมสมองที่บาดเจ็บ ไม่ว่าจะ
จากอุบัติเหตุที่กระทบกระเทือนบริเวณสมอง หรือเกิดจาก
เส้นเลือดฝอยในสมองแตก หรืออุดตัน
วงการแพทย์พบว่า สารอาหารที่เหมาะสม สามารถกระตุ้น
การฟื้นฟูสมองที่ได้รับบาดเจ็บ ได้เร็วกว่าการรอให้สมองฟื้น
ตัวเอง และไม่ว่าสมองที่บาดเจ็บจะกลับมาฟื้นคืนได้เท่าใด
ก็ตาม การให้สารอาหารที่เหมาะสมต่อสมอง จะทำ�ให้การ
ฟืน้ ฟูนนั้ ดีขนึ้ แม้วา่ การให้สารอาหารจะเกิดขึน้ หลังจากการ
บาดเจ็บของสมองผ่านไปหลายปีแล้วก็ตาม
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แอล คาร์นิทีน พลัส

แอล คาร์นิทีน
แอล คาร์นิทีน ป้องกันสมองเสื่อมจากความเครียด และ
ความชรา นอกจากนีย้ งั ป้องกันความเสียหายของเซลล์สมอง
จากการขาดออกซิเจน ในภาวะทีส่ มองขาดเลือดไปหล่อเลีย้ ง
ทำ�ให้ แอล คาร์น ิท ีน เป็นสารอาหารที ่แนะนำ�ให้คนไข้
รับประทาน หลังภาวะการเกิดเส้นเลือดฝอยในสมองแตก
โดยใช้ปริมาณแนะนำ�ประมาณ 1,500 มก. ต่อวัน
แอล คาร์นทิ นี ยังมีฤทธิใ์ นการต้านอนุมลู อิสระ และยังทำ�ให้
สารสื่อประสาท ชื่อ อะเซทิลโคลีน เพิ่มปริมาณมากขึ้นใน
สมองด้วย ในสมองของผู้ป่วยความจำ�เสื่อมอัลไซม์เมอร์
จะมี ป ริ ม าณอะเซทิ ลโคลี น ลดลง เมื ่ อ เราสามารถเพิ ่ ม
ปริมาณอะเซทิลโคลีนขึ้น จะทำ�ให้ความทรงจำ�ของผู้ป่วย
อัลไซม์เมอร์เพิม่ ขึน้ แอล คาร์นทิ นี จึงเป็นสารอาหารแนะนำ�
ในผู้ป่วยอัลไซม์เมอร์อีกด้วย
การทดลองในสัตว์พบว่า แอล คาร์นิทีน ช่วยให้ร่างกาย
และประสาททีไ่ ด้รบั บาดเจ็บฟืน้ ฟูเร็วขึน้ และเป็นสารอาหาร
แนะนำ�ในผู้ป่วยที่เส้นประสาท หรือ ระบบประสาทได้รับ
บาดเจ็บ โดยเฉพาะ มันช่วยกระตุน้ ขบวนการซ่อมแซม
ตัวเองของเซลล์ประสาท และเส้นประสาท และยังช่วยใน
ผู้ป่วยจอประสาทตาเสื่อมเนื่องจากโรคเบาหวานได้อีกด้วย
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แพทย์ทางเลือกสำ�หรับ

โรคเรื้อนกวาง

Psoriasis
โรคเรือ้ นกวาง หรือโรคสะเก็ดเงิน เป็นโรคผิวหนังชนิดหนึง่ ที่
มีผื่นนูนแดง และมีสะเก็ดหนาสีขาวเงินอยู่บนผื่น บริเวณที่
พบบ่อย คือ ข้อศอก หลัง แต่กพ็ บได้ทกุ ทีข่ องร่างกาย รวมทัง้
แขน ขา ใบหน้า หนังศีรษะ และเล็บ นอกจากนั้นประมาณ
10% ของผู้ป่วย ยังอาจมีอาการข้ออักเสบร่วมด้วย ความ
รุนแรงของโรคมีตั้งแต่น้อยจนเป็นมากทั้งตัว
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ลาดีีน

โรคเรื้อนกวาง หรือ
โรคสะเก็ดเงิน เป็นโรค
ผิวหนังชนิดหนึ่งที่มีผื่น
นูนแดง และมีสะเก็ดหนา
สีขาวเงินอยู่บนผื่น

สาเหตุของโรคสะเก็ดเงิน
ผื่นในโรคสะเก็ดเงิน เป็นผลมาจากเซลล์ผิวหนังมีการแบ่ง
ตัวเร็วกว่าภาวะปกติ โดยทั่วไปเซลล์ผิวหนังจะมีการแบ่งตัว
และเคลือ่ นตัวจากชัน้ ล่างสุด ขึน้ สูช่ นั้ บนสุด และค่อยๆหลุด
ลอกไปเอง ในเวลา 30 วัน แต่ในผู้ป่วยโรคนี้ เซลล์ผิวหนัง
ใช้เวลาแค่ 2-4 วัน ในการเคลื่อนตัวจากชั้นล่างสุด ไปสู่ชั้น
บนสุด ทำ�ให้เซลล์ชั้นบนสุดอยู่กันหนาแน่น และลอกหลุด
ไม่ทัน จึงเห็นเป็นสะเก็ดหนาเกิดขึ้น นอกจากนั้น ผิวหนัง
บริเวณที่เป็นผื่น ยังมีการอักเสบ และมีหลอดเลือดฝอยเพิ่ม
ขึ้น ทำ�ให้ผื่นใต้สะเก็ดมีลักษณะแดงด้วย โรคสะเก็ดเงินไม่มี
เชื้อโรค จึงไม่ติดต่อ ระยะเวลาในการรักษานานมาก สร้าง
ความทุกข์ทรมานใจแก่ผู้ป่วย

เดมาโกลด์ เอ็กซ์

ฟิชเชอร์ ฟิช

แพทย์ทางเลือกในการรักษา
สะเก็ดเงิน หรือเรื้อนกวาง
แสงอาทิตย์ มีรายงานว่า ผู้ป่วยสะเก็ดเงินกว่า 80% มี
อาการดีขนึ้ จากการอาบแสงอาทิตย์ แต่ตอ้ งเป็นแสงอาทิตย์
ก่อน 9 โมงเช้า หรือหลัง 3 โมงเย็น ส่วนการอาบแดด
กลางแสงแดดร้อนจัดจนผิวหนังไหม้ ให้ผลตรงกันข้าม
ยาทา ยาสามั ญ ประจำ � บ้ า นชนิ ด หนึ ่ ง ที ่ น ่ า สนใจ คื อ
Povidone Iodine หรือ Tincture Iodine ซึ่งมีรายงานว่า
มีผู้ป่วยเป็นโรคเรื้อนกวางนาน 10-20 ปี นำ�ไปทาบริเวณที่
เป็นสะเก็ดเงิน โดยให้ทาทิง้ ไว้ ทัง้ วัน ทัง้ คืน ล้างออกเฉพาะ
ตอนอาบน้ำ� หากบริเวณที่เป็นสะเก็ดเงิน อยู่ใต้ร่มผ้า ส่วน
บริเวณที่อยู่นอกร่มผ้า ให้ทาเฉพาะตอนกลางคืน แล้วล้าง
ออกในตอนเช้า ผิวที่เป็นสะเก็ดเงิน จะค่อยๆ หลุดลอกออก
ในระยะเวลาไม่นาน หากเลือกใช้ Povidone Iodine จะใช้
ระยะเวลาในการหลุดลอกนานกว่า หากใช้ Tincture Iodine
จะใช้ระยะเวลาในการหลุดลอกเร็วกว่า ผิวที่เกิดใหม่จะเป็น
ผิวที่ปราศจากสะเก็ดเงิน
อาหารเสริม อาหารเสริมที่มีงานวิจัยว่า ช่วยร่วมบำ�บัดโรค
สะเก็ดเงิน มี น้ำ�มันปลา 1,000 – 2,000 มก./วัน สารสกัด
จากข้อต่อกระดูกอ่อนปลาฉลาม และแร่ธาตุสังกะสี
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ไวทอป

กับการฟื้นฟูสุขภาพ
หลักการของการนำ�เสื้อผ้า ซึ่งถูกถักทอขึ้นมาจากเส้นใย
MBF มาใช้สวมใส่ เป็นเสื้อผ้าซึ่งมีหน้าที่อื่น (Functional
Textile) นอกเหนือจากการปกปิดร่างกาย เป็นหลักการของ
การนำ�คลื่นรังสีใต้แดงระยะไกล หรือ ฟาร์ อินฟาร์เรด
มากระตุน้ การไหลเวียนโลหิต บำ�รุงสุขภาพ และป้องกันโรค
รังสี ฟาร์ อินฟาร์เรด (Far-Infrared)
เป็นส่วนหนึง่ ของแสงอาทิตย์ ทีส่ อ่ งมายังพืน้ ผิวโลก แต่อยูใ่ น
ช่วงคลืน่ ทีไ่ ม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า มีชอื่ อีกชือ่ หนึง่ ว่า
รังสีไบโอเอนเนอร์จี (Bioenergy Ray) หรือรังสีแห่งชีวิตมี
ความยาวช่วงคลืน่ อยูท่ ่ี 6-14 ไมครอน รังสีฟาร์ อินฟาร์เรด
มีคุณสมบัติในการกระตุ้นการเจริญเติบโตตามปกติของสิ่งมี
ชีวิต และช่วยให้สิ่งมีชีวิตมีสุขภาพดี
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เมื่อเราสวมใส่เสื้อผ้าซึ่งให้รังสีฟาร์ อินฟาร์เรด รังสีแห่ง
ชีวิตนี้สามารถผ่านใต้ผิวหนังลงไปประมาณ 1 นิ้วครึ่ง และ
ร่างกายสามารถดูดกลืนรังสีนี้ได้ถึง 93% ให้ผลกระตุ้นการ
ไหลเวียนโลหิตในบริเวณที่เส้นใยปกคลุม ทำ�ให้โมเลกุล
ของน้ำ�ในบริเวณนั้น แตกตัวเป็นโมเลกุลเล็กๆ กระตุ้นการ
ไหลเวียนเลือด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ การไหลเวียนเลือด
ในหลอดเลือดฝอยเล็กๆ และน้ำ�เหลืองในบริเวณนั้น
ผลของเส้นใย MBF ซึ่งให้รังสีฟาร์ อินฟาร์เรด ต่อร่างกาย
มนุษย์ในบริเวณที่เส้นใยสัมผัส
* กระตุ้นการแตกตัวของโมเลกุลน้ำ� เป็นโมเลกุลที่
มีขนาดเล็กลง
* เพิ่มออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์
* กำ�จัดสารพิษออกจากเซลล์ในบริเวณที่เส้นใย
ปกคลุม กำ�จัดสารพิษออกจากระบบเลือด และออกจากระบบ
ร่างกาย
* ปรับให้เลือดเป็นด่าง
* กระตุ้นการทำ�งานของเส้นประสาท และเซลล์
ประสาท
* กระตุ้นขบวนการกำ�จัดของเสียออกทางเหงื่อ
* ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย
* ลดความเจ็บปวด อักเสบ บวม หรือคั่งน้ำ�
* กำ�จัดกลิ่น

* เพิ่มอุณหภูมิในบริเวณนั้นประมาณ 2 C-3 C
อุณหภูมทิ สี่ งู ขึน้ ไม่เหมาะกับการเติบโตของเซลล์มะเร็ง ซึง่
ไม่อาจเติบโตได้ดีในที่มีความร้อน
* กระตุ้นกระบวนการซ่อมแซมตัวเองของเซลล์
มีงานวิจัยในประเทศญี่ปุ่น ถึงประโยชน์ของเส้นใย หรือ
เสื้อผ้าที่ให้รังสีฟาร์ อินฟาร์เรดว่า เหมาะกับผู้ที่มีสุขภาพ
ปกติ และผู้ป่วยโรคต่อไปนี้
ข้ออักเสบรูมาตอยด์
เคล็ดขัดยอก หรืออาการบาดเจ็บร่างกาย ส่วนใด ส่วนหนึ่ง
นอนไม่หลับ
อาการของวัยหมดประจำ�เดือน
หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท เช่น บริเวณหลัง
หรือ คอ
สิว
โรคหูอักเสบ
ทางเดินอาหารอักเสบ
กระตุ้นการสร้างสารไนตริกซ์ ออกไซด์
ช่วยขยายหลอดเลือด ทำ�ให้กางเกงในทีใ่ ห้ฟาร์ อินฟาร์เรด
สามารถกระตุน้ การไหลเวียนเลือดบริเวณทีก่ างเกงในปกปิด
หรือ ห่อหุ้มได้
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอก และมะเร็ง
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อาจารย์นิรมล แสงวิริยะ
ชื่อเล่น ครูสำ�เภา อายุ 65 ปี
อาชีพ ข้าราชการบำ�นาญครู จังหวัด นครปฐม

“ ดิฉันเคยรับราชการครู ซึ่งทุกๆวันดิฉันต้องยืน
สอนนักเรียนเป็นระยะเวลานานถึง 10 ปี จึงทำ�ให้ดิฉันเป็น
เส้นเลือดขอดแบบขั้นรุนแรง เห็นแล้วน่ากลัวมากค่ะ ทั้งมี
อาการปวดขา ปวดเข่ามาก ยิ่งเวลาขึ้นและลงบันไดแต่ละ
ครัง้ จะมีอาการทรมานมาก โดยใช้ความพยายามยันเท้าและ
จับราวบันไดให้เดินได้ แต่สงิ่ ทีต่ ามมา คือ อาการส้นเท้าแตก
จนกระทั่ ง วั น หนึ่ ง ได้ มี โ อกาสรู้ จั ก กั บ อาหารเสริ ม ของ
ไทยธรรม จากการแนะนำ � ของ คุ ณ สมพร หนู ม าน้ อ ย
แนะนำ�ให้รับประทานอาหารเสริม สารสกัดจากเมล็ดองุ ่น
น้ำ�มันปลาผสมใบแปะก๊วย สารสกั ด จากโคคิ ว เทนผสม
น้ ำ � มั น รำ � ข้ า วและจมู ก ข้ า ว คอลลาเจนเปปไตด์ หลังจาก
รับประทานไป 1 เดือน รู้สึกได้ว่าร่างกายดิฉันแข็งแรงขึ้น
มาก อาการปวดขา ปวดเข่ า เส้ น เลื อ ดขอด บรรเทาลง
มากค่ะ หลั ง จากนั ้ น ดิฉันมีความสนใจผลิตภัณฑ์ Vitop
เส้นใยอัจฉริยะ จึงทดลองใช้ที่ ปิ ด ตาไวทอป และถุ ง เท้ า
ไวทอป จากส้นเท้าที่เคยแตก กลับหายไปอย่างไม่น่าเชื่อค่ะ
จากตอนนั้นจนถึงปัจจุบัน ดิฉันได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยธรรม
มาเป็นระยะเวลา 4 ปีแล้วค่ะ ตอนนี้ดิฉันสุขภาพดีขึ้นมาก
วิ่งขึ้นและลงบันไดได้แล้ว ครอบครัวของดิฉันใช้ผลิตภัณฑ์
ของบริษัทไทยธรรมทั้งครอบครัว รวมทั้งเพื่อนบ้านด้วยค่ะ
ต้องขอบคุณ บริษัทไทยธรรม ที่ทำ�ให้ดิฉันและคนที่ดิฉันรัก
มีสุขภาพที่ดีนะคะ”
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เกรพซีด พลัส ไลโคปีน

โอริซอล เทน

ฟิชเชอร์ โกลด์

ถุงเท้าไวทอป

ที่ปิดตาไวทอป

แชร์ประสบการณ์

Before
เมษายน 2554

After
หลังใช้ 5 เดือน

คุณภูดิท บวรธรรมรักษ์
ชื่อเล่น พล อายุ 46 ปี
อาชีพ นักธุรกิจไทยธรรม จังหวัด กรุงเทพ ฯ

แฮร์ โกรท โลชั่น

เกรพซีด พลัส ไลโคปีน

หมวกไวทอป

แฮร์ โกรท แชมพู

ฟิชเชอร์ โกลด์

“ ผมเคยมีอาชีพเป็นพนักงานประจำ� อยู่โรงงาน
พลาสติกแห่งหนึ่ง โดยจะมีแผนกทำ�แม่พิมพ์สำ�หรับงาน
ฉีดพลาสติก และแผนกฉีดพลาสติก ผมได้รับหน้าที่ทำ�ทั้ง
สองแผนก แต่โดยส่วนใหญ่ผมจะประจำ�แผนกฉีดพลาสติก
สิ่งที่เจอทุกๆวัน คือ กลิ่นที่เหม็นมากๆ โดยเฉพาะตอนที่
ฝุ่นสีอยู่รวมกันเยอะๆ โดยผมเจอสภาวะเหล่านั้นสะสมเป็น
ระยะเวลานานถึง 10 ปี จนกระทั่งสิ่งที่เลวร้ายก็เกิดขึ้นกับ
ผม คือ ผมเริ่มร่วงเป็นวงเล็กๆขนาดปลายนิ้วก้อย ถัดมาแค่
1 อาทิตย์ ขนาดวงเพิ่มจำ�นวนขึ้น 3 วงใหญ่และถัดมา
2 อาทิตย์ เพิ่มขนาดและจำ�นวนถึง 12 วง ซึ่งมีขนาดเล็ก
สุดประมาณเหรียญบาท และขนาดวงโตสุด มีขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 5 ซม. ผมพยายามหวีผมไปปิดแต่ก็ไม่สามารถ
ปกปิดได้ จึงตัดสินใจโกนหัวโล้นทั้งหัว ทำ�ให้ผมเกิดความ
อั บ อาย จนกระทั ่ ง พี ่ ส าวได้ แ นะนำ � ให้ ร ั บ ประทาน
อาหารเสริ ม บริษัทไทยธรรม เป็นสารสกัดเมล็ดองุ่นและ
น้ำ�มันปลาผสมใบแปะก๊วย แชมพูทำ�ความสะอาด บำ�รุง
รากผม สำ�หรับผู้ที่ผมบาง หรือผมร่วง และโลชั่นบำ�รุง
รากผม สำ�หรับคนที่ผมร่วง ผมบาง พร้อมทัง้ แนะนำ�ให้ใช้
ผลิตภัณฑ์หมวกไวทอป เพื่อช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของ
เลือดบริเวณศีรษะ และกระตุ้นเซลล์ของรากผม โดยผมทำ�
ตามคำ�แนะนำ�อย่างเคร่งครัด ผ่านไป 5 เดือน ผมที่เคยร่วง
เป็นหย่อมๆ กลับขึน้ มาอย่างไม่นา่ เชือ่ จนทุกวันนีผ้ มสามารถ
เดินไปไหนโดยไม่ต้องอายใครแล้ว ”
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Before
ปี 2547

After
หลังรับประทานอาหารเสริม 5 เดือน

คุณอรพิน วงค์วิริยะ
ชื่อเล่น หล้า อายุ 43 ปี
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว จังหวัด ลำ�พูน

“ หลังจากที่ดิฉันคลอดลูกคนที่ 2 เมื่อ ปี 2547
ดิฉันตัดสินใจทำ�หมัน แต่หลังจากผ่าตัดทำ�หมันทำ�ให้เกิด
ผลกระทบตามมา คือ ประจำ�เดือนมาไม่ปกติ จนบางครั้งมี
ปริมาณจำ�นวนเลือดน้อย มีอาการร้อนตามตัว ปวดศีรษะ
เรื้ อ รั ง และมี อ าการปวดช่ ว งต้ น คอ จึ ง ตั ด สิ นใจซื้ อ ยา
พาราเซตามอล และยาคลายกล้ามเนื้อมารับประทาน แต่
อาการกลั บไม่ ห าย ซึ ่ ง ทำ �ให้ ด ิ ฉ ั น นอนหลั บไม่ ส นิ ท และ
ปวดหัวเรื้อรังมาก จึงตัดสินใจเดินทางไปโรงพยาบาลซึ่ง

คุณหมอวินิจฉัยอาการดิฉันว่า เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ พ อ
โดยให้ยามารับประทาน แต่ไม่ม ีค ำ�แนะนำ�ในการรั ก ษา
จากคุ ณ หมอใดๆทั ้ ง สิ ้ น อาการกลั บไม่ ห าย ดิฉนั รูส้ กึ เกิด
ความวิตกกังวลมาก จนทำ�ให้ร่างกายอ่อนแอ และมีใบหน้า
หมองคล้ำ� ต่อมาได้มีโอกาสรู้จักผลิตภัณฑ์ไทยธรรมฯ จาก
การแนะนำ�ของคุณพจนา มหิทธิวาณิชชา โดยแนะนำ�ให้
รับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่น สารอาหารโคคิวเทนผสม
น้ำ�มันรำ�ข้าวและจมูกข้าว คอลลาเจนเปปไตด์ หลังจาก
รับประทานไป 1 เดือน อาการร้อนตามตัว จากที่เคยปวด
ศีรษะ กลับหายไป รอบเดือนมาปกติ และสิง่ ทีด่ ฉิ นั ภูมใิ จมาก
คือ มีใบหน้าทีส่ ดใส ผิวหน้ายกกระชับ จากทีม่ รี ขู มุ ขนขนาด
ใหญ่บนใบหน้ากลับหายไป ต้องขอบคุณบริษทั ไทยธรรมฯ ที่
มีผลิตภัณฑ์ดีๆ และทำ�ให้ดิฉันกลับมามีความสุขอีกครั้ง ”

บีดริงส์คอลลาเจน ปลา
เกรพซีด พลัส ไลโคปีน
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โอริซอล เทน
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Before

After

22 พฤศจิกายน 2553

หลังรับประทานอาหารเสริม 3 เดือน

คุณกมลวรรณ พรหมร่วง
ชื่อเล่น เจ้า อายุ 43 ปี
อาชีพ ค้าขาย จังหวัด นครศรีธรรมราช

“ดิ ฉั น เริ่ ม ไม่ ส บาย มี ไ ข้ และมี อ าการปวดหั ว
ไมเกรนมานาน จึงตัดสินใจเข้าพบแพทย์ ซึ่งดิฉันมีเกล็ด
เลือดเหลือเพียงแค่ 4,000 จึงถูกส่งตัวไปแผนกโรคเลือด
ผลวินิจฉัยว่า ดิฉันเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว ดิฉันได้ฟังถึงกับ
เข่าอ่อนทรุด ซึง่ รูส้ กึ กังวล และเป็นห่วงคนในครอบครัวมาก
ดิฉันเข้ารับการรักษาโดยต้องฉีดคีโมถึง 4 ครั้ง โดยจะต้อง
ให้เลือดตลอดแต่เกล็ดเลือดยังคงต่ำ� หลังจากฉีดคีโม 6 วัน
ดิฉนั มีอาการติดเชือ้ ปัสสาวะเป็นเลือด เบือ่ อาหาร อาเจียน
ใจสัน่ จนดิฉนั เกิดอาการช็อคโดยไม่รตู้ วั โดยแพทย์น�ำ ตัวเข้า
ห้อง ICU และใส่เครือ่ งช่วยหายใจ โดยหมดสติเป็นเวลา 7 วัน

และแพทย์ได้แนะนำ�ครอบครัวของดิฉันให้ทำ�ใจ เนื่องจาก
ดิฉันติดเชื้อในกระแสเลือด หลังจากอาการดีขึ้น จึงทำ�การ
ฉีดคีโมครัง้ ที่ 2 ทำ�ให้ดฉิ นั ติดเชือ้ ในกระแสเลือดอีกครัง้ ดิฉนั
จึงตัดสินใจไม่ขอรับการฉีดคีโมอีก ขอรักษาตามอาการ และ
ทำ�ใจยอมรับว่าจะอยูไ่ ด้นานเท่าไหร่กแ็ ล้วแต่บญ
ุ แต่กรรม แต่
โชคดีมากๆค่ะ ได้มโี อกาสรูจ้ กั กับผลิตภัณฑ์ไทยธรรมฯ ดิฉนั
เริม่ รับประทาน สารอาหารต้านมะเร็ง สารสกัดน้�ำ มันเมล็ด
องุน่ สกัดเย็นผสมสาหร่ายสไปรูลนิ า่ รับประทานได้ประมาณ
1 เดือน อาการเบื่ออาหารก็หายไป อาการปวดเข่าก็เ ริ ่ ม ดี
ขึ้นเรื่อยๆ และเริ ่มยันตัวขึ ้นได้เอง ต่ อ มาได้ รับประทาน
สารสกัดจากเมล็ดองุ่น สารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม
สารอาหารเพื่อการล้างพิษตำ�รับตรีผลา และ สารอาหาร
เพื่อการซ่อมแซมเซลล์ หลังจากรับประทานอาหารเสริมได้
3 เดือน อาการต่างๆดีขนึ้ สามารถลุกขึน้ เดินเองได้ อาการ
ปวดเข่า อาการเบื่ออาหารหายไป สามารถรับประทาน
อาหารได้ตามปกติ ผิวพรรณสดใส ผลเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ขอบคุณบริษทั ไทยธรรม ทีผ่ ลิตอาหารเสริมทีด่ มี าก มาช่วยให้
ดิฉันมีชีวิตใหม่ค่ะ ”

ตรีผลา

ไฟโตเจน

เกรพซีด พลัส ไลโคปีน

ลาดีน
เกรพซีด ออยล์ พลัส สไปรูลิน่า

สเต็มแมค
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คุณจีฬาพันธ์ พูลพิพิศ
ชื่อเล่น พันธ์ อายุ 44 ปี
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว จังหวัด เชียงราย

“ ดิฉันเริ่มมีอาการไอเหมือนคนที่สูบบุหรี่จัดมาก
แต่ดิฉันไม่ได้สบู บุหรี่ ปัสสาวะบ่อย เสียดบริเวณท้องและอก
ร่างกายอ่อนเพลีย หงุดหงิด ดิฉันจึงตัดสินใจไปพบแพทย์
ผลวินิจฉัยว่าดิฉันมีอาการน้ำ�ท่วมปอด ซึ่งมาจากอาการ
ของมะเร็งรังไข่และพบก้อนเนือ้ ขนาด 7-8 ซม. ที่บริเวณรังไข่
ดิฉันได้ไปแพทย์ที่เชียงใหม่อีกครั้งเพื่อตรวจร่างกาย ผล
ปรากฏว่าเป็นมะเร็งที่ ม ดลู ก ขั้นที่ 3 แพทย์ทำ�การผ่าตัด
มะเร็งมดลูก ตัดปีกมดลูกทัง้ 2 ข้าง ดิฉนั จึงต้องรับประทาน
ฮอร์โมนเสริม และแพทย์นัดทำ�เคมีบำ�บัด ดิฉันทราบมา
ว่าการรักษาด้วยเคมีบำ�บัดจะมีผลข้างเคียงมาก จึงพยายาม
หาวิธีการรักษามะเร็งแบบวิธีอื่น ซึ่งพบว่ามีวิธีการรักษา
แบบพีดีที โดยเดินทางไปทำ�การรักษาที่เมืองกวางโจว
ประเทศจีน หลังจากนั้นกลับมารักษาอาการที่บ้าน สามี
ดิฉันเป็นห่วงสุขภาพ จึงได้แนะนำ�ให้ดื่มน้�ำ ด่าง ดิฉ ั น จึ ง
ได้พยายามหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต จนกระทัง่ ได้รจู้ กั กับ
คุณพจนา มหิทธิวาณิชชา ซึ่งแนะนำ�ให้ดื่มน้ำ�ด่าง จาก
เครือ่ งทำ�น้�ำ อัลคาไลน์ไวทอป และรับประทานอาหารเสริม
สารอาหารต้านมะเร็ง สารสกัดเมล็ดองุ่น สารสกัด
กระดูกอ่อนปลาฉลาม สารสกัดโคคิวเทนผสมน้�ำ มันรำ�ข้าว
และจมูกข้าว หลังจากรับประทานไปแล้วรู้สึกดีมากเลยค่ะ
ค่าความเป็นกรดในร่างกายของดิฉันลดลง ผิวพรรณสดใส
ขึน้ ปัจจุบนั นี้ ค่ามะเร็งในร่างกายของดิฉนั ลดลง ขอขอบคุณ
บริษัทไทยธรรมมากค่ะ ”
26

ไฟโตเจน

โอริซอล เทน

เกรพซีด พลัส ไลโคปีน

ลาดีน

เครื่องทำ�น้ำ�อัลคาไลน์ไวทอป

แชร์ประสบการณ์

Before
ธันวาคม 2554

After
หลังรับประทานอาหารเสริม 3 เดือน

คุณณัฐฐินันท์ สโซดรัค
ชื่อเล่น หลาน อายุ 40 ปี
อาชีพ นักธุรกิจไทยธรรมฯ จังหวัด เชียงใหม่

“เมือ่ เดือน ธ.ค. 54 ดิฉนั เริม่ มีปญ
ั หาอาการตกขาว
เรือ้ รัง โดยมีลกั ษณะค่อนข้างเหลว มีสขี าวขุน่ คล้ายแป้งเปียก
และมีปริมาณตกขาวมากจนเปื้อนชุดชั้นใน เริ่มมีกลิ่นเหม็น
และหนักขึน้ ถึงขนาดมีเลือดผสมมากับตกขาว ประจำ�เดือนมา
ไม่ปกติ โดยลักษณะของเลือดจะหนืด ดำ�คล้ำ� บางครั้งเป็น
ก้อน จนทำ�ให้ดิฉันเกิดภาวะเครียด หงุดหงิด ดิฉันจึงเริ่มหา
วิธีรักษาโดยซื้อยามารับประทาน ไม่ว่าจะรับประทานยาตัว
ใด หรืออาหารเสริมตัวไหนที่ใครแนะนำ�ว่าดี ดิฉันซื้อมาลอง
รับประทานหมด ในเดือน ม.ค. 55 ดิฉันได้มีโอกาสมารู้จัก
กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จึงได้ทดลอง
รับประทาน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้�ำ มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็น
ผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น สมุนไพรจีน สารสกัดจากเมล็ดองุ่น
ผ่านไปแค่ 3 วัน หน้าใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จนเพื่อนๆ ทัก
และสอบถามว่ารับประทานอาหารเสริมอะไร จนทำ�ให้ดิฉัน
ดีใจมาก และรับประทานเพิม่ เป็นสารอาหารเพือ่ กระตุน้ การ
สร้างฮอร์โมน เพียงแค่ 2 สัปดาห์ อาการตกขาวก็หายไป
กลิ่นไม่พึงประสงค์หมดไป ประจำ�เดือนเป็นปกติ สุขภาพดี
ขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ แถมยังช่วยทำ�ให้ผิวดิฉันขาวใส ขอบคุณ
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ไทยธรรมมากค่ะ ทีท่ �ำ ให้ชวี ติ ดิฉนั เปลีย่ น
ไป ”

เกรพซีด พลัส ไลโคปีน

เกรพซีด ออยล์ พลัส เกรพซีด เอ็กซ์แทรค

เฟมินิ

สมุนไพรจีนเซี่ยนฟง

27

แชร์ประสบการณ์

Before
ปี 2552

After
หลังรับประทานอาหารเสริม 3 เดือน

คุณสุจินดา ด่านวิริยะกุล
ชื่อเล่น ดา อายุ 47 ปี
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว จังหวัด สุราษฎร์ธานี

“ ดิฉันป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบ C ต้องฉีดยา
สัปดาห์ละ 1 เข็ม ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 1 ปี รวมทัง้ หมด
48 เข็ม ผลกระทบของการฉีดยา ทำ�ให้ผมร่วงมาก และ
ติดยานอนหลับ หลังจากฉีดยาเข็มสุดท้ายผ่านไป 10 วัน
ดิฉันมีอาการประสาทหลอน จึงต้องหยุดยานอนหลับ ใน
ปี 2553 ดิฉันมีอาการบวมทั้งตัว จากน้ำ �หนัก 50 กก.
เพิ ่ ม ขึ ้ น ถึ ง 72 กก. และปัสสาวะไม่ออก อ่อนเพลียมาก

โอริซอล เทน

เกรพซีด พลัส ไลโคปีน

ฟิชเชอร์ โกลด์

28

ขาอ่อนแรง ไม่สามารถขึ้นบันไดได้ จึงเข้าพบแพทย์อีกครั้ง
แพทย์วนิ จิ ฉัยว่าเป็นโรคไตวายเฉียบพลัน และโรค SLE หรือ
โรคภูมแิ พ้ตวั เอง แพทย์สงั่ ให้ท�ำ การฟอกไตทันทีของการเข้า
พบแพทย์ในวันแรก พี่สาวได้แนะนำ�ให้รับประทานอาหาร
เสริม คือ สารสกัดเมล็ดองุ่น สมุนไพรจีน น้ำ�มันปลาผสม
สารสกัดจากใบแปะก๊วย สารอาหารโคคิวเทนผสมน้ ำ � มั น
รำ�ข้าวและจมูกข้าว ดิฉันเริ่มถ่ายปัสสาวะได้ 500 ซีซี
และถ่ายปัสสาวะเพิม่ ขึน้ ได้ถงึ 1,000 ซีซี ทำ�ให้ไม่ตอ้ งฟอก
ไต หลังจากออก รพ. 15 วัน ดิฉนั มีอาการหัวใจเต้นเร็ว และ
แรงมากจนรูส้ กึ อ่อนเพลีย จึงรีบเข้าพบแพทย์ ผลปรากฏว่า
มีไขมันในเลือดสูงกว่า 400 และความดันสูง 190 จึงได้
รับประทานผลิตภัณฑ์ไทยธรรมฯ เพิ่ม คือ สารสกัดจาก
กระดูกอ่อนปลาฉลาม ในวันที่ 26 ธ.ค. 54 แพทย์แจ้งว่า
ทั้งโรคไต และ SLE อาการทุกอย่างดีขึ้นมาก โดยไม่ต้อง
ฟอกไต ดิฉนั มัน่ ใจว่า การทีด่ ฉิ นั อาการดีขนึ้ ไม่ตอ้ งเปลีย่ นไต
ไม่ต้องฟอกไต ก็เพราะอาหารเสริมของไทยธรรม ”

ลาดีน

สมุนไพรจีนเซี่ยนฟง

แชร์ประสบการณ์

คุณนวลละออง บุญศิริ

ชื่อเล่น นวล อายุ 39 ปี
อาชีพ เจ้าของร้านเสริมสวย จังหวัด สมุทรปราการ
“ ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคลิ้นหัวใจ
รั่วมาตั้งแต่เกิด ซึ่งตั้งแต่เด็กจะมีอาการเหนื่อยง่าย และ
ปวดศีรษะทุกครั้งที่มีอาการเหนื่อย ซึ่งจะไม่สามารถเล่น
กีฬาหนักๆ ได้เลย และไม่สามารถอดนอนได้ ถ้าอดนอนจะ
มีอาการเวียนหัวเหมือนคนแพ้ท้อง จนอายุ 18 ปี แพทย์
วินิจฉัยว่าเป็น “ไมเกรน” แต่อาการปวดศีรษะยังคงเหมือน
เดิม ในปี 2539 ดิฉันตัดสินใจเข้าพบแพทย์อีกครั้ง ซึ่ง

เกรพซีด พลัส ไลโคปีน
คอลลาเจน ไฟว์

แพทย์วินิจฉัยว่า ดิฉันเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว และมีเส้นเลือด
ตีบที่หัวใจ 1 เส้น ดิฉันรับประทานยาตามใบสั่งแพทย์อย่าง
เคร่งครัด แต่อาการกลับไม่ดีขึ้นเลย เพราะโรคนี้รักษายังไง
ก็ไม่หาย เมื่ออายุ 38 ปี ดิฉันมีโอกาสรู้จักกับผลิตภัณฑ์
ของไทยธรรมฯ โดยเริ่มรับประทาน สารสกัดเมล็ดองุ่น
ซึ ่ ง รั บ ประทานไป 2 แคปซู ล ตื ่ น นอนมา รู ้ ส ึ ก สดชื ่ น
ไม่ เ หนื ่ อ ยเลยค่ ะ และได้ ร ั บ ประทานอาหารเสริ ม เพิ ่ ม
คือ โคคิวเทนผสมน้�ำ มันรำ�ข้าวและจมูกข้าว แอล คาร์นทิ นี
คอลลาเจนจากปลาทะเล รับประทานไปแค่ 1 เดือน อาการ
ที่เป็นเกี่ยวกับโรคลิ้นหัวใจรั่วเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ รู้สึกไม่เพลีย
ไม่เวียนหัว ไม่เหนือ่ ยง่าย อาการเหล่านีห้ ายไปเลยค่ะ ดิฉนั
จึงรับประทานเพิม่ คือ สารอาหารเพื่อการซ่อมแซมเซลล์
ทานติดต่อเป็นเวลา 1 ปี ผลเอ็กซเรย์ ปรากฏว่าหัวใจไม่
โตค่ะ และอาการเส้นเลือดตีบที่หัวใจ 1 เส้น กลับหายตีบ
เป็นปกติ ลิ้นหัวใจที่รั่ว แคบลงจนเกือบปิดสนิท ผิวพรรณ
และหน้าตาสดใส ขอบคุณ บริษัทไทยธรรมฯ มาก ที่ช่วย
เปลี่ยนชีวิตดิฉัน ”

แอล คาร์นทิ นี พลัส

โอริซอล เทน

สเต็มแมค
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Make Up Artist วิภากมล เจริญยิ่ง และนางแบบของเธอ

ขอแสดงความยินดีกับผู้รับประกาศนียบัตร รุ่นที่ 1 ของ Kryolan นำ�ทีมโดย คุณเปิ้ล จารุณี เดส์แน็ช

“ คอร์สแต่งหน้ามืออาชีพรุ่นที่ 1 ” จาก KRYOLAN		

คุณภัทรปภา นิธิพลภักดี

คุณธนัยนันท์ เสถียรจารุโภคิน

30

บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด ร่วมกับ เครื่องสำ�อาง
Kryolan เครื่องสำ �อางที่ได้รับเลือกอย่างเป็นทางการให้ใช้ในงาน
ประกวด Miss Universe ปี 2009 - 2011 ร่วมกันจัดหลักสูตรอบรม
การแต่งหน้าแบบมืออาชีพ 5 วันเต็ม โดย Mr. Dominic Cruz
ผู้อำ� นวยการฝึ ก อบรมจาก Kryolan บิ น ลั ด ฟ้ า มาสอนด้ ว ยตนเอง
ผูเ้ ข้าร่วมอบรมทุกท่านได้รบั ประกาศนียบัตรช่างแต่งหน้ามืออาชีพจาก
Kryolan
1 ปี มีหนเดียว พบกันใหม่ปีหน้านะคะ รับรุ่นละ 24 คนเท่านั้น

ผู้นำ�ไทยธรรมฯ ซึ่งเป็นที่รักของครอบครัวไทยธรรมฯ

เอียงซ้าย เอียงขวา มาให้แต่งซะโดยดีนะจ๊ะน้อง

Make Up Artist จารุณี เดส์แน็ช และ
นางแบบของเธอ

อายุเป็นแค่ตัวเลข แต่ความสวยเบรคกันไม่ได้นะจ๊ะ

ไครโยแลน สู้สู้ ไครโยแลน สู้ตาย

ถ้าเรื่องความสวย สาวๆไทยธรรมไม่ยอมน้อยหน้า

ว้าว.........ไม่แซวดีกว่า

“ รอใครจะมา ใครจะมาดูแล รอไปนานๆ
ฉันก็ชักท้อแท้ ก็โสดโสดอยู่ทางนี้ ”

งานนี้จัดเต็มกับการแต่งหน้าแฟนซี
( แบบว่าคนที่บ้านจำ�ไม่ได้เลยทีเดียว )

เหล่า Make Up Artist มืออาชีพ และ นางแบบคู่ใจ

31

2013 ใบไม้ผลิที่สวิสเซอร์แลนด์
ดินแดนที่สวยงามดั่งความฝัน

สมกับที่รอคอย! สุดยอด Promotion ท่องเที่ยว

ไปกับไทยธรรม 2013 ท่องเที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ ดินแดนที่
สวยงามราวกั บ เทพนิยายในฝัน 6 วัน 4 คืน เยี่ย มชม
สวนดอกไม้ แ ห่ ง เมืองเจนีวา ถ่ายภาพกับนาฬิกาดอกไม้
อันลือชื่อ เทีย่ วเมืองโลซานน์ ชมมหาวิหาร นัง่ กระเช้าสูย่ อด กฎเกณฑ์การคิดคะแนน
เขาทิตลิส ยอดเขาซึง่ สูงทีส่ ดุ ในตอนกลางของประเทศ สัมผัส 1. ผู้สมัครทุกท่านจำ�เป็นต้องผ่านกติกาข้อแรก (ยอดซื้อ
กับดอกไม้งาม และหิมะสีขาวในทริปเดียวกัน ไปด้วยกันให้ กลุม่ ส่วนตัวสะสม 12 เดือน รวมกัน 396,000 คะแนน)
และมียอดกลุ่มส่วนตัวของลูกชั้นที่ 1 สะสมเกินกว่า 50%
ได้นะคะ แล้วอย่าลืมพาคนรักของคุณไปด้วย
(คะแนนกลุ่ ม ลู กโกเมนชั้ น ที่ 1 สะสมเกิ น 1,584,000
คะแนน) มีสิทธิรับการ Roll Up คะแนนจาก Downline
กติกาท่องเที่ยว
- มีตำ�แหน่งโกเมนขึ้นไป
- เก็บคะแนน 12 เดือน (กุมภาพันธ์ 2555 – มกราคม 2556) 2. คะแนนที่ผ่านการ Roll Up จนเสร็จสิ้นแล้วสามารถนำ�
มาคำ�นวณเป็นมูลค่าตัว๋ ท่องเทีย่ วได้ เช่น ทำ�คะแนนได้ 80%
ท่องเที่ยวประมาณ มีนาคม 2556
- คะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัว 12 เดือน สะสมรวมกัน จากกติกาจ่ายเงินสดค่าตัว๋ เป็นมูลค่า 20% ของค่าตัว๋ เป็นต้น
396,000 คะแนน (เฉลีย่ เดือนละ 33,000 คะแนน) และคะแนน
ยอดกลุ่มของลูกโกเมนชั้นที่ 1 รวมกัน 3,168,000 คะแนน 3. คะแนนของผูส้ มัครทีท่ ำ�คะแนนเกิน 50% ของกฎเกณฑ์
(เฉลี่ยเดือนละ 264,000 คะแนน หากมีโกเมน 8 คน เฉลี่ย ข้อ 1 แต่ไม่ถึง 100% จะถูก Roll-Up ขึ้นไปเป็นคะแนน
ท่องเทีย่ วของ Up-Line ทีผ่ า่ นกฎเกณฑ์การคิดคะแนนในข้อ 1
ยอดกลุ่มคนละ 33,000 คะแนนต่อเดือน)
- ต้องยื่นใบสมัคร Promotion ท่องเที่ยวก่อนวันที่
ให้รางวัลกับตัวเอง และคนทีค่ ณ
ุ รักไปสวิสเซอร์แลนด์
31 มกราคม 2556
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กับไทยธรรมนะคะ

ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนท่านผู้นำ�
ผู้เป็นเจ้าของศูนย์ใหญ่ และศูนย์ย่อย เยี่ยมชมดินแดน
แห่งอารยธรรมเก่าแก่กว่า 5,000 ปี ของประเทศจีน
ท่องเที่ยวเมืองเซี่ยงไฮ้ นมัสการพระใหญ่แห่งวัดเขา
หลิงซาน วัดทีม่ นี กั แสวงบุญจากทุกสารทิศมาเจริญภาวนา
เยีย่ มชมตำ�หนักฝันกง สถานทีจ่ ดั การประชุมพุทธศาสนาโลก
นั่งเรือแจวชมเมืองเก่าโจวจวง “สุดยอดหมู่บ้านกลาง
น้ำ�แห่งเจียงหนาน” ฯลฯ พร้อมช้อปปิ้งสนุกสนานกับ
ครอบครัวไทยธรรม ในเดือนตุลาคม 2555 ด้วยเงื่อนไข
สุดพิเศษเฉพาะศูนย์ใหญ่ และศูนย์ย่อยเท่านั้น

กติกาท่องเที่ยว

1. เป็นผู้นำ�ที่เปิดศูนย์ใหญ่ หรือศูนย์ย่อย
2. มียอดจำ�หน่ายไวทอป (รวมผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะ MBF และเครื่องทำ�น้ำ�อัลคาไลน์ไวทอป) ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2554 ถึง
5 ตุลาคม 2555 (12 เดือน) 1,008,000 คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ 84,000 คะแนน)
3. ผู้ที่ยื่นความจำ�นงทริป Hi-Light China ครั้งที่ 2 ไม่สามารถนำ�ยอดผลิตภัณฑ์ไวทอป ไปรวมกับโปรโมชั่นยอดศูนย์ประจำ�เดือนได้

สุดพิเศษ!

คะแนนทุกคะแนน นำ�ไปรวมทริปใหญ่ต่างประเทศ และคะแนน Booming ThaiDham
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Positive Thinking
Booming ThaiDham
รุ่น “ สร้างสรรค์พลังคิดบวก ” 20-22 กรกฎาคม 2555
ขอเชิญพี่น้องครอบครัวไทยธรรม เข้าร่วมงาน Booming
ThaiDham ครั้งที่ 13 ตัวเลขแห่งความโชคดี ใน Theme
งาน Positive Thinking สร้างสรรค์พลังคิดบวก ณ โรงแรม
สวนบวกหาด ริมชายหาดชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี อิ่มอร่อย
กับอาหารทะเลเลิศรส รื่นรมย์กับธรรมชาติริมทะเล พบกับ
กิจกรรมสนุกสนานโดยทีมวิทยากรมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในหัวข้อ “สร้างสรรค์พลังคิดบวก”
เปิดมิติแห่งวงการคลื่นพลังจิต ในหัวข้อ “ดนตรีบำ�บัด” โดย
วิทยากรพิเศษ ศ.ดร.นพ.วิจิตร บุณยะโหตระ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านคลื่นพลังงานบำ�บัด พบกับการสาธิตการเปลี่ยนคลื่น
สมอง เข้าสู่ภวังค์แห่งสติ และสมาธิภายใน 20 นาที เปิด
โลกสร้างสรรค์จากคลื่นแห่งความสงบ และสติปญ
ั ญาเรียนรู้
โลกภายใน และโลกภายนอกไปพร้อมกัน กับครอบครัว
ไทยธรรม ครอบครัวที่ 2 ของเรา

ครั้งที่

13

มาเป็นส่วนสำ�คัญ ในงานสัมมนาของเรา ด้วย 2 เงื่อนไข
ที่ท่านทำ�ได้แน่นอน
1. เป็นผู้นำ�ระดับโกเมนขึ้นไป
2. มียอดกลุม่ ส่วนตัว (PGPV-แผนหลัก) 100,000 บาท
สะสมในระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึง
พฤษภาคม 2555

สนุกสนานรื ่นเริงกับการพบมิตรภาพเก่า เบิกบานใจกับ
มิตรภาพใหม่ๆ แสดงออกอย่างสร้างสรรค์พร้อมรางวัล
มากมาย ในค่�ำ คืนแห่ง Theme งาน “ฉันคือนางเอก” อบอุน่
ใจกับเกมส์บัดดี้ ตามประเพณีของไทยธรรม
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พบเพื่อนใหม่ สร้างครอบครัวที่ 2 ร่วมกับเรา เปิดโอกาสดีๆ ให้กับชีวิต เปิดโลกธุรกิจอิสระ
สัมผัสความรัก และพลังแห่งรัก จาก ไทยธรรม อัลไลแอนซ์
สนใจสอบถามรายละเอียด และแจ้งความจำ�นงค์เข้าร่วมงานได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร

. 02-363-7699

ตารางสัมมนา เมษายน

2555

    วัน/เดือน/ปี          เวลา
           หัวข้อ
       สถานที่
        วิทยากร
เสาร์ 7 เม.ย. 55 13.00 - 16.00 น. TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR ณ ห้องทรัพย์มณี
ทีมงานบริษัท
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ พัทยา
อ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
เสาร์ 21 เม.ย. 55 13.00 - 16.00 น. TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR ณ ห้องอเนกประสงค์  
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ ภัตตาคารแสนสว่างใจ
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ศุกร์ 27 เม.ย. 55 13.00 - 17.00 น. TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR ณ ห้องแกรนด์ซีวิว เอ  ชั้น 5   

ทีมงานบริษัท

ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ โรงแรมแกรนด์ซวี ลิ รีโซเทล เกาะสมุย ทีมงานบริษัท
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

เสาร์ 28 เม.ย. 55 13.00 - 17.00 น. TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR ณ ห้องลิลลี่ โรงแรมนิภา การ์เด้นท์
ทีมงานบริษัท
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ตารางสัมมนา พฤษภาคม

2555

    วัน/เดือน/ปี          เวลา
           หัวข้อ
       สถานที่
        วิทยากร
ศุกร์ 11 พ.ค. 55 15.00 - 19.00 น. TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR ณ ห้องประชุมเบญจมาศ ชัน้ 2
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ โรงแรมทักษิณ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ทีมงานบริษัท
เสาร์ 12 พ.ค. 55 13.00 - 17.00 น. TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR ณ ห้องเหลืองกระบี่ ชั้นใต้ดิน
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์สปา ทีมงานบริษัท
รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่

ณ ห้องประชุม โรงเรียนสวีวทิ ยา
อ.สวี จ.ชุมพร
ณ ห้องเพทาย โรงแรมรอยัลไดมอนด์
อ.เมือง จ.เพชรบุรี
ณ ห้องอเนกประสงค์  
ภัตตาคารแสนสว่างใจ
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
เสาร์ 26 พ.ค. 55 13.00 - 17.00 น. TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR ณ ห้อง Executive Ballroom ชัน้ 9  
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ โรงแรมมณีนาราคร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ทีมงานบริษัท

พฤหัสฯ 31 พ.ค. 55 18.00 - 21.00 น. TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR ณ ห้องประชุม ชัน้ 3

ทีมงานบริษัท

ศุกร์ 18 พ.ค. 55 14.00 - 17.00 น. TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ
เสาร์ 19 พ.ค. 55 13.00 - 16.00 น. TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ
ศุกร์ 25 พ.ค. 55 17.00 - 20.00 น. TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ

ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ โรงพยาบาลเมืองราช
อ.เมือง จ.ราชบุรี

ทีมงานบริษัท
ทีมงานบริษัท
ทีมงานบริษัท
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ข่าว... ประชาสัมพันธ์
“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัว

ไทยธรรม”

ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ มีนโยบายในการกระจาย
ศูนย์ใหญ่ทวั่ ประเทศ เพือ่ รองรับโครงการใหม่ที่
เตรียมเปิดตัวในปี 2012 นี้ จึงขอแจ้งให้พี่นอ้ ง
ไทยธรรมฯ ทราบถึงจังหวัดที่ยังไม่มีศูนย์ใหญ่
พี่น้องท่านใด หรือสายงานของพี่น้องท่านใดที่
สนใจ สามารถยืน่ แบบฟอร์มแสดงความจำ�นง
เป็นศูนย์ใหญ่ได้ท่ี ผูจ้ ดั การเขต (Area Manager)
และผู้ ช่ ว ยผู้ จั ด การเขต (Assistant Area
Manager) ทุกท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. คุณปนัดดา วิถีพัฒน์ (มด)
โทร. 08-3013-9490
2. คุณรัชชาภา ไชยมล (วิว)
โทร. 08-6312-8125
3. คุณอรณิชา สายยนต์ (อุ๊)
โทร. 08-6367-7804

ต้องการศูนย์ใหญ่ในจังหวัดต่อไปนี้
ภาคกลาง
• กรุงเทพฯ (เขตละ 1 ศูนย์)
• กาญจนบุรี
• ฉะเชิงเทรา
• ชัยนาท
• ประจวบคีรีขันธ์
• นนทบุรี
• ปทุมธานี
• พระนครศรีอยุธยา
• สมุทรสงคราม
• สุพรรณบุรี
• สระบุรี
• สิงห์บุรี
• อ่างทอง
• ลพบุรี
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• กาฬสินธ์ุ
• ขอนแก่น
• ชัยภูมิ
• นครราชสีมา (อ.ปากช่อง)  
• บุรีรัมย์
• บึงกาฬ
• มหาสารคาม
• มุกดาหาร
• ยโสธร
• เลย
• ศรีสะเกษ
• สกลนคร
• สุรินทร์
• หนองคาย
• หนองบัวล�ำภู
• อ�ำนาจเจริญ
• อุดรธานี
• อุบลราชธานี
• ร้อยเอ็ด
• นครพนม

ภาคเหนือ

• เชียงราย
• เชียงใหม่
• ตาก
• น่าน
• พะเยา
• เพชรบูรณ์
• แม่ฮ่องสอน
• ล�ำปาง
• ล�ำพูน
• สุโขทัย
• อุตรดิตถ์
• ก�ำแพงเพชร
• พิจิตร

ภาคใต้

ภาคตะวันออก

• ปัตตานี
• ตราด
• พังงา
• นครนายก
• ภูเก็ต
• สระแก้ว  
• ระนอง
• สงขลา (อ.เมือง)
• สุราษฎร์ธานี (อ.เกาะพะงัน)
• ยะลา (อ.เมือง)  

Thaidham Announcement

ประกาศ

ห้ามการขายผลิตภัณฑ์ต่ำ�กว่าราคาสมาชิก
กราบเรียน พี่น้องไทยธรรมที่รัก และนับถือทุกท่าน
ชุดโปรโมชั่นประจำ�เดือนของบริษัทฯ ถูกออกแบบมาจาก
ความรัก และความปรารถนาดี ต้องการให้พี่น้องไทยธรรม
และคนทีท่ า่ นหวังดี และห่วงใย มีสขุ ภาพทีด่ ขี นึ้ มีรปู ลักษณ์
ทีส่ วยงาม ดูดี ตามทีท่ า่ นต้องการ ในราคาทีป่ ระหยัดลง มิได้
มีไว้เพือ่ ให้มกี ารนำ�ไปขายปลีกในราคาทีต่ �่ำ กว่าราคาสมาชิก
ที่บริษัทฯ กำ�หนด
การขายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัทฯ ในราคาที่ต�่ำ กว่าราคา
สมาชิก ถือเป็นการผิดกฎระเบียบข้อบังคับในการทำ�ธุรกิจ
กับบริษทั ฯ เนือ่ งจากขัดกับหลักจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯที่ว่าด้วยการดำ�เนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรม และ
ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบระหว่างผู้ร่วมธุรกิจด้วยกัน

ขอให้พี่น้องไทยธรรมร่วมกันสอดส่องพฤติกรรมการขาย
ผลิตภัณฑ์ต่ำ�กว่าราคาสมาชิก และกรุณาส่งข้อมูลมายัง
unique21th@yahoo.com หรือแจ้งพฤติกรรมดังกล่าว
มายังพนักงานฝ่ายขาย (Area Manager) ของบริษัทฯ
ได้ทกุ คน บริษทั ฯจะทำ�การตรวจสอบ สืบค้น โดยบริษทั ฯ
จะปกปิดพยานบุคคลทุกคนไว้ และหากบริษัทฯ พบว่า
พฤติกรรมของสมาชิกไทยธรรมท่านใดเป็นเช่นนั้นจริง
บริษัทฯ จะกระทำ�การ 3 ขั้นตอน คือ 1. การตักเตือน
ด้วยวาจา 2. การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หากการ
ตักเตือนด้วยวาจาไม่เป็นผล 3. การตัดรหัสสมาชิกหาก
บริษัทฯทำ�การตักเตือนด้วยวาจา และลายลักษณ์อักษร
แล้ว แต่ยังไม่เป็นผล
สุดท้ายนีบ้ ริษทั ฯ ขอกราบขอบพระคุณ ในความอุปการคุณ
ที่พี่น้องไทยธรรมมีให้บริษัทฯ เสมอมา และขอเชิญชวน
พีน่ อ้ งไทยธรรมมาร่วมสร้างสรรค์สงั คมใหม่แห่งมิตรไมตรี
คุณธรรม และจริยธรรมร่วมกัน
						
			
ขอแสดงความนับถือ
						
			
อาริยา สาริกะภูติ
		
ตัวแทนกรรมการบริหาร
		
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
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โปรโมชั่นประจำ�เดือน
6 เมษายน 2555 – 5 มิถุนายน 2555
โปรโมชั่นชุด ทั้งใส-ทั้งตึง

• Grape Seed Plus lycopene + Collagen V

• Grape Seed Oil Plus Spirulina + Orezol Ten +
    Fisher Gold

ราคาพิเศษ
บาท

1,000
จากราคาเต็ม 1,230 บาท
(1,000 PV/620 BV)

โปรโมชั่นชุดสมอง-หัวใจ-ไต-ผิวพรรณ

โปรโมชั่นชุดบำ�รุงหัวใจ

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract + Orezol Ten

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract + Orezol Ten
+ Fisher Gold

ราคาพิเศษ
บาท

ราคาพิเศษ
บาท

(1,000 PV/700 BV)

(1,500 PV/1,050 BV)

1,500
จากราคาเต็ม 1,880 บาท

1,000
จากราคาเต็ม 1,380 บาท
โปรโมชั่นชุดบำ�รุงสมอง และหลอดเลือด

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract + Fisher Gold

โปรโมชั่นชุดย้อนวัย

• GT Mac (30 ซอง) + Grape Seed Oil Plus Spirulina

ราคาพิเศษ
บาท

ราคาพิเศษ
บาท

(1,000 PV/700 BV)

(2,800 PV/1,960 BV)

1,000
จากราคาเต็ม 1,180 บาท

2,800
จากราคาเต็ม 3,180 บาท

โปรโมชั่นชุด Double Grape Seed หน้าใส - ไร้ฝ้า
• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract +
    Grape Seed Plus lycopene

ราคาพิเศษ
บาท

1,000
จากราคาเต็ม 1,230 บาท
(1,000 PV/700 BV)

โปรโมชั่นชุดเผาผลาญไขมัน-กระชับสัดส่วน
• GT Mac (30 ซอง) + L-Carnitine Plus

ราคาพิเศษ
บาท

3,000
จากราคาเต็ม 3,360 บาท
(3,000 PV/1,980 BV)
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ห่ ว งใยสุ ข ภาพ ใส่ ใ จคุ ณ กั บ

นู ท ราเฮอร์ เ บิ ล
lycopene

โปรโมชั่นชุดซ่อมแซมร่างกาย-กระตุ้นภูมิต้านทาน
• Grape Seed Oil Plus Spirulina + Stemmac

ราคาพิเศษ
บาท

1,630
จากราคาเต็ม 1,880 บาท
(1,630 PV/1,140 BV)

lycopene

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract + Stemmac

ราคาพิเศษ
บาท

1,400
จากราคาเต็ม 1,780 บาท

จากราคาเต็ม 2,950 บาท
(2,600 PV/1,690 BV)

(1,400 PV/980 BV)

โปรโมชั่นชุดอกสวย (สินค้าชุดPromotionนี้มีจำ�นวนจำ�กัด)

โปรโมชั่นชุดลดโคเลสเตอรอล

• Femini + Boobs Bazookas  

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract +
    Fisher Fish (2) + Orezol Ten

ราคาพิเศษ
บาท

2,200
จากราคาเต็ม 2,680 บาท
(2,200 PV/1,540 BV)

ราคาพิเศษ
บาท

1,400
จากราคาเต็ม 1,630 บาท
(1,400PV/940 BV)

ยอดศูนย์ย่อยทุก 30,000 บาท
ได้รับผลิตภัณฑ์ Fullla มูลค่า 980 บาท
และ Vitis Brainny มูลค่า 680 บาท

ฟรี!

ยอดศูนย์ย่อยทุก 60,000 บาท
ได้รับผลิตภัณฑ์ GT Mac มูลค่า 2,400 บาท
และ Vitis Brainny มูลค่า 680 บาท

ฟรี!
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250

250
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ศูนย์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทร. (053) 442-374

ศูนย์ อ.แม่ขรี จ.พัทลุง โทร. (074) 695-288

ศูนย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. (074) 552-026
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เสื้อกล้ามสตรีและบุรุษไวทอป
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