No.45 August - September 2015
www.thaidham.com

จุลเพือ่ชีนรัพก
โรคภูมิแพ้ตัวเองกับ
แพทย์ทางเลือก
การหยดน้�ำ มัน
ลงบนโฟม
ไม่ใช่วิธีการทดสอบ
น้ำ�มันปลา
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด

No.45 August - September 2015

E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com
เอกวัฒน์ สุวันทโรจน์

จุฑาทิพย์ ผงพิลา

ปนัดดา วิถีพัฒน์
กมลณัฐ ศรีชาย

ศศินันท์ เชิดชู
กุลโชค ทองดอนใหม่

สารบัญ
บ้านนี้ของเรา				
3
เมืองคนเก่ง				
4
เรื่องอัศจรรย์				
5
จุลชีพเพื่อนรัก				
6-8
โรคภูมิแพ้ตัวเองกับแพทย์ทางเลือก		
9-11
การหยดน้ำ�มันลงบนโฟม ไม่ใช่วิธีทดสอบน้ำ�มันปลา 12
หอเกียรติยศ				
13
ประสบการณ์ผู้ใช้				
14-15
โปรโมชั่นท่องเที่ยว				
16
กิจกรรมบ้านเรา				
17
ศูนย์ใหญ่ บ.ไทยธรรม			
18
กล่องข่าวสมาชิก / สมัครวารสาร 		
19

พบกับสาระความรูน้ วัตกรรมการย้อนวัยโลก และเคล็ดลับในการทำ�ธุรกิจ
เครือข่ายสุขภาพให้ประสบผลสำ�เร็จ ในรายการ TDA Healti Secret
ดำ�เนินรายการโดยพี่เปิ้ล จารุณี เดส์แน็ช และพี่ยุ้ย อาริยา สาริกะภูติ
โดยออกอากาศทางคลื่นวิทยุ ดังต่อไปนี้

กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง

- FM 101 RR1 ทุกวันเสาร์ เวลา 19.30 น.-21.00 น.หรือฟังออนไลน์
ได้ที่ www.vr1media.com
ครอบคลุมพื้นที่ : กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
นครปฐม กาญจนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง
อยุธยา สิงห์บรุ ี อ่างทอง สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี
เพชรบุรี สระบุรี นครราชสีมา ลพบุรี สระแก้ว จันทบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
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และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่
http://www.youtube.com/healtisecret

บ้ข อาง เนนี
้
รา

อาชีพที่มีแต่ให้

คนแต่ละคนในโลกนี้ ต่างเลือกประกอบอาชีพการงานทีต่ รงจริต
ของตัวเอง สำ�หรับผูท้ เ่ี ป็นโค้ช ไม่ตา่ งอะไรกับผูท้ เ่ี ป็นครู ผูท้ ม่ี อี าชีพครู
อยูท่ กุ วันนี้ บางท่านไปเรียนครูเพราะมีเหตุผลอืน่ ๆนอกเหนือจากความชอบ
ที่จะเป็นผู้ถ่ายทอด แต่ก็ยังมีครูจำ�นวนมาก ที่เลือกอาชีพครู เพราะใน
เบือ้ งลึกแล้ว มีจติ วิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง นัน่ คือ หวังดี
กับลูกศิษย์ และต้องการให้ศิษย์เป็นที่ 1 ได้ดีที่สุดเท่าที่ครูจะทำ�ได้ ครู
ประเภทนี้จะไม่หวงวิชา มีเท่าไรก็ถ่ายทอดให้ศิษย์จนหมดสิ้น เราจะ
ได้ยินครูกลุ่มนี้ พูดอย่างภาคภูมิใจเสมอว่า “คลื่นลูกหลัง ย่อมแรง
กว่าคลื่นลูกแรก”
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ เราได้ริเริ่มโครงการทำ�ตลาดลดน้�ำ หนัก
เพือ่ สุขภาพ และความงาม ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า Defini เนือ่ งจาก
ความอ้วนเป็นปัญหาโลกแตกที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทั้งสุขภาพ และ
ความงาม และยังเป็นบ่อเกิดซึ่งนำ�ปัญหาสุขภาพทั้งร้ายแรง เรื้อรัง
และไม่มีที่สิ้นสุดมาให้กับผู้ที่มีน้ำ�หนักเกินมากมาย โดยไม่มีทางที่จะ
จบสิ้น หรือแก้ไขให้ดีขึ้นได้ ตราบที่ผู้นั้นยังอ้วนอยู่ การเข้าใจ และ
เข้าถึงการลดน้ำ�หนักในทางการแพทย์ แบบเข้าใจร่างกายมนุษย์
พฤติกรรมมนุษย์ และจิตใจของมนุษย์อย่างแท้จริงจึงเป็นสิง่ ทีเ่ ราต้องทำ�
หากเราต้องการที่จะมีอาชีพเป็นผู้แนะนำ�เรื่องสุขภาพ และความงาม
การลดน้ำ�หนักให้ได้มาตรฐานของสุขภาพ และคุณภาพชีวติ ทีด่ ี เป็นสิง่
จำ�เป็นอันดับ 1

โครงการ Defini Diet..Definite Weight Loss อ้วนยังไง
ก็ผอม ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทีน่ �ำ สารสกัดทางการแพทย์
ทีผ่ า่ นงานวิจยั มาประกอบเป็นสูตรต่างๆร่วมกับการจัดหลักสูตรอบรม
เพื่อการลดน้ำ�หนัก และการล้างพิษเป็นระยะ และหัวใจสำ�คัญของ
โครงการ คือ การผลิต Defini Coach โค้ชผูเ้ ชีย่ วชาญการลดน้�ำ หนัก
และการล้างพิษ ซึ่งท่านที่สนใจสมัครเข้ามาเป็น Defini Coach
แต่ละท่าน จะต้องผ่านการสัมภาษณ์ และมีผแู้ นะนำ�เป็น Defini Coach
ในสายงาน ในการอบรมท่านต้องสอบผ่านทัง้ ข้อเขียน และภาคปฏิบตั ิ
ก่อนที่จะได้ประกาศนียบัตร ให้เป็นโค้ชลดน้�ำ หนักอย่างเป็นทางการ
ของบริษัทฯ
จิตวิญญาณของ Defini Coach คือ จิตวิญญาณของโค้ช
และครู ผูท้ ม่ี แี ต่ความปรารถนาดีตอ่ เพือ่ นมนุษย์ ความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นโค้ช
เป็นเพื่อนร่วมทาง ในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจที่นำ�ไปปฏิิบัติ
ได้จริง เห็นผลจริง ในเรือ่ งของการลดน้�ำ หนักเพือ่ สุขภาพ และความงาม
ให้กับคนอ้วนทุกท่าน อาชีพของ Defini Coach เป็นอาชีพที่มั่นคง
และยั่งยืน ตราบใดที่ยังมีคนอ้วน หรือน้�ำ หนักเกินอยู่ในโลกนี้
ด้วยความจริงใจ

จารุณี เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร

ดร.ภญ.อาริยา สาริกะภูติ
กรรมการบริหาร

E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com
Fackbook : wearethaidham
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ภายในระยะเวลา 3 เดือน ดิฉันสามารถ
ลดน้ำ�หนักได้ถึง 16 กิโลกรัม และสุขภาพ
ก็ดีขึ้นด้วย การบอกต่อแก่เพื่อนๆ
ก็สร้างรายได้เพิ่มได้อย่างไม่คาดคิด ผลจาก
การบอกต่อ ทำ�ให้มีรายได้มหาศาล

คุณครองขวัญ มาศวรรณา (ติ๊ก)
อายุ 42 ปี จังหวัด สกลนคร
อาชีพ พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
ดิฉันชื่อ ครองขวัญ มาศวรรณา หรือติ๊ก ตำ�แหน่งพยาบาล
วิชาชีพชำ�นาญการ เมื่อก่อนดิฉันเป็นคนที่ไม่สนใจเรื่องผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารเลยค่ะ แต่ บริษัท ไทยธรรมฯ ทำ�ให้ความคิดของดิฉัน
เปลี่ยนไป เริ่มจากที่ดิฉันมีปัญหาสุขภาพ และมีน้ำ�หนักเกินหลังจาก
การคลอดบุตร ซึง่ เป็นลูกแฝดค่ะ จากก่อนตัง้ ครรภ์เคยหนัก 48 กิโลกรัม
แต่หลังจากคลอดบุตรแล้ว น้�ำ หนักเพิม่ ขึน้ มาเป็น 80 กิโลกรัมเลยค่ะ
ปัญหาสุขภาพต่างๆ ก็เกิดขึน้ ตามมาด้วย ไม่วา่ จะความดันโลหิตสูง และ
ภาวะไขมันในเลือด ดิฉันพยายามลดน้ำ�หนักทุกวิถีทาง แต่ก็ไม่เป็นผล
จนกระทั่งดิฉันได้มารู้จักกับ บริษัท ไทยธรรมฯ และได้รับคำ�แนะนำ�
จากโค้ชให้ลองทำ�ตามสูตรลดน้ำ�หนักแบบคีโตเจนิค ไดเอท พร้อม
แนะนำ�ตัวช่วยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตอนแรกทีฟ่ งั ดิฉนั รูส้ กึ เฉยๆ
เพราะดิฉนั เป็นพยาบาล ก็จะมีความรูส้ กึ ไม่คอ่ ยดีกบั พวกกลุม่ ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารอยูแ่ ล้ว ยิง่ ตอนโค้ชบอกถึงหลักการของสูตรคีโตเจนิค ไดเอท
ที่สามารถรับประทานอาหารจำ�พวกไขมันได้ เพียงแค่งดแป้ง น้ำ�ตาล
ในใจก็ยังไม่ค่อยเชื่อ แต่ก็ลองทำ�ตามดูค่ะ แต่หลังจากรับประทานไป
ได้เพียง 2 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า น้ำ�หนักลดลงไป 2 กิโลกรัม ก็รู้สึก
แปลกใจ แต่ก็ต้องยอมรับค่ะ ว่าสูตรคีโตเจนิค ไดเอทเป็นสูตร
ลดน้ำ�หนักที่มีความสุขมากจริงๆ คือไม่ต้องอดอาหาร และรับประทาน
ได้อย่างเต็มที่ ดิฉันจึงเริ่มรับประทานชุดคู่จิ้น น้ำ�มันมะพร้าวสกัดเย็น
ผสมโคคิวเท็น และน้�ำ มันปลาชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น ตามหลักการ
ใช้ไขมันตัวดี เข้าไปเผาไขมันตัวเลว น้ำ�หนักก็ลดไปอีก 4 กิโลกรัม
4

”

จึงเพิ่มสารอาหารเพื่อกระตุ้นการเผาผลาญ และสารอาหาร
กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนชนิดชงดื่มรสโกโก้ น้ำ�หนักก็
ลดมาเรือ่ ยๆ ภายในระยะเวลา 3 เดือน ดิฉนั สามารถลดน้�ำ หนัก
ได้ถึง 16 กิโลกรัม และสุขภาพก็ดีขึ้นด้วย นอนง่ายขึ้น และ
หลับสนิทมาก เสื้อผ้าที่ใส่ทุกวันหลวมลงอย่างเห็นได้ชัด ล่าสุด
ผลการตรวจความดัน และไขมันเป็นปกติ ความดันจาก 200
ลดลงเป็น 120/80 ไตรกลีเซอร์ไรด์ลดลง HDL เพิ่มขึ้น
ค่าคลอเรสเตอรอลจากเดิม 300 ก็ลดลงเหลือ 197 ค่ะ รูปร่าง
หน้าตาเปลี่ยนไปจนคนรอบข้างทัก ดิฉันจึงแนะนำ�ให้เพื่อนลอง
ใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยธรรม ผลลัพธ์ที่ได้คือเพื่อนๆน้�ำ หนักลดลง
ทุกคนเลยค่ะ ดิฉันมีความสุขมาก นอกจากเวลาถ่ายภาพ
รูปที่ได้จะดูดีขึ้น และแต่งตัวได้สวยขึ้นแล้ว ยังได้สุขภาพที่ดี
คืนกลับมาอีกด้วย แถมการบอกต่อแก่เพือ่ นๆ ก็สร้างรายได้เพิม่
ได้อย่างไม่คาดคิด ผลจากการบอกต่อ ทำ�ให้มรี ายได้มหาศาล จนดิฉนั
ตัดสินใจเปิดศูนย์ย่อยไทยธรรมสกลนครค่ะ ทีมงานไทยธรรม
น่ารักทุกคน เป็นสังคมที่มีความสุข เป็นเหมือนบ้านหลังทีส่ อง
ของพวกเราเลยค่ะ ต้องขอขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ ที่มี
สินค้าคุณภาพ ราคายุติธรรมให้ได้ใช้ ผลของการเปลี่ยนแปลง
ตนเอง ชัดเจน รวดเร็ว ปลอดภัย และที่สำ�คัญคือทำ�ให้ดิฉันมี
ธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะ

“

ในระยะเวลาเพียงแค่ 2 เดือนกว่าๆ
อาการของดิฉันดีขึ้นมากเลยค่ะ
อ้าปากได้กว้างมากขึ้น น้�ำ ลายไม่ ไหลออกจาก
มุมปากอีกแล้ว ผิวหนังนิม่ ลงมาก เหนือ่ ยน้อยลง
ผิวใสขึ้น รอยด่างดำ�ก็จางลงมาก

Before
เมษายน 2015

After
กรกฎาคม 2015

คุณสุภาภร ชุมทอง (จอย)
อายุ 33 ปี จังหวัด สงขลา

ชีวิตนี้ยังมีหวัง

ย้อนไปเมือ่ 7 ปีทแ่ี ล้ว ดิฉนั เริม่ ป่วยเป็นโรคหนังแข็ง มีอาการ
มือบวมแดง และปวดที่ปลายนิ้วมือ เป็นอยู่นานเกือบเดือน ดิฉันจึง
ตัดสินใจไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลรัฐบาล แพทย์เจาะเลือดไปตรวจ
แต่ก็ยังไม่พบสาเหตุของโรค จึงรักษาตามอาการเรื่อยมา ในตอนนั้น
ดิฉันทำ�งานเยอะมาก ตอนกลางวันถ้าไม่รับงาน MC หรือพริตตี้
ก็จะทำ�ซักรีด ส่วนตอนเย็นก็จะขายข้าวต้มทรงเครื่อง รวมถึงหากมี
เวลาว่างก็ยังทำ�งานเป็นดีเจด้วย ทำ�ให้เป็นคนที่พักผ่อนน้อย และ
รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา จนเมือ่ เข้าสูป่ ที ่ี 3 แพทย์ลงความเห็นว่า
ดิฉันน่าจะป่วยเป็นโรครูมาตอยด์ โรคหนังแข็ง หรือภูมิแพ้ ซึ่งเป็น
โรคทีจ่ ะเกิดขึน้ เฉพาะคน ไม่เกีย่ วกับกรรมพันธุ์ โดยสาเหตุจะเกิดจาก
ภูมิต้านทานในร่างกายของตัวเอง สิ่งแวดล้อม อาหารการกิน และ
การพักผ่อน หลังจากรักษาตัวมานานเกือบ 3 ปี อาการก็เริม่ แย่ลง
ดิฉนั จึงย้ายไปรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาลเอกชน ในตอนแรกก็ยงั พอมีเงินรักษา
ยอมรับว่ายาช่วยให้ดขี น้ึ ได้ แต่ดว้ ยภาระค่าใช้จา่ ยทีส่ งู ขึน้ และมีลกู 3 คน
ที่ต้องเลี้ยง ทำ�ให้ดิฉันต้องหยุดรับการรักษากับโรงพยาบาลเอกชนไป
ต่อมามีคนแนะนำ�ให้ไปรักษาด้วยการนวดคลายเส้น และยาสมุนไพร
ที่แม้ว่าจะช่วยทุเลาอาการของโรคได้บ้าง แต่การหยุดยาของแพทย์

”

ทำ�ให้อาการของโรคทรุดลงไปอีก ดิฉนั มีอาการมือชา และเจ็บตลอดเวลา
นิว้ มือบวมตึง กำ�มือไม่ได้ ยืดนิว้ ก็ไม่ได้ คอมีแต่รอยด่างดำ� ริมฝีปากบน
เริม่ หายไป รับประทานอาหารด้วยช้อนลำ�บาก มือหยิบจับของลำ�บากมาก
ถือของ และอุ้มลูกไม่ค่อยได้ เนื่องจากมีพังผืดมากดทับตามส่วนต่างๆ
ของร่างกาย ทำ�ให้ร่างกาย และผิวหนังแข็งตึง ตอนนั้นพังผืดเริม่ ลาม
เข้าไปที่ปอดแล้ว มีอาการเหนื่อย และหอบด้วยค่ะ ทำ�ให้ไม่สามารถ
ทำ�งานได้ ต้องขายของทางออนไลน์เพียงอย่างเดียว เพื่อหาเงินค่ายา
ค่าเทอม และค่านมลูก เพราะชีวติ ยังคงต้องดำ�เนินต่อไปค่ะ จนกระทัง่
ได้มารู้จักกับบริษัท ไทยธรรมฯ โดยได้รับความกรุณาจากพี่เปิ้ล
จารุณี เดส์แน็ช และ ดร.ภญ.อาริยา สาริกะภูติ ได้เข้ามาช่วยเหลือ
และดูแลทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยในการรักษาดูแลโรค
ของดิฉัน โดยรับประทานน้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดจาก
เมล็ดองุน่ น้�ำ มันปลาสกัดชนิด EPA เข้มข้น สารสกัดจากน้�ำ มันรำ�ข้าว
และโคคิวเท็น สารอาหารเพื่อการซ่อมแซมร่างกาย สมุนไพรจีน
สำ�หรับการบำ�รุงร่างกาย ปรับสมดุล สารอาหารปรับสมดุลลำ�ไส้
สารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม สารอาหารกระตุ้นการสร้าง
คอลลาเจนชนิดชงดืม่ รสโกโก้ และยังติดตัง้ เครือ่ งทำ�น้�ำ ด่างอัลคาไลน์
ไวทอป เพื่อให้ดิฉัน และลูกๆ ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพ และทำ�เป็นอาชีพ
เพือ่ หารายได้เสริมจากการขายน้�ำ ได้ดว้ ย นอกจากนีย้ งั ใช้ทร่ี ดั ฝ่ามือไวทอป
ด้วย ในระยะเวลาเพียงแค่ 2 เดือนกว่าๆ อาการของดิฉันดีขึ้นมาก
เลยค่ะ อ้าปากได้กว้างมากขึ้น น้ำ�ลายไม่ไหลออกจากมุมปากอีกแล้ว
ผิวหนังนิ่มลงมาก เหนื่อยน้อยลง ผิวใสขึ้น รอยด่างดำ�ก็จางลงมาก
จึงฝากไปยังทุกคนว่า ควรพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้
ตรงเวลา และแบ่งแยกเวลาให้เหมาะสม ทำ�งานให้พอดีกับร่างกาย
ของตัวเอง เราจะได้มเี วลาพักผ่อนให้เพียงพอ สุขภาพก็จะแข็งแรงค่ะ
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โปรไบโอติค หรือ จุลชีพทีม่ ชี วี ติ เป็นส่วนประกอบสำ�คัญ

ในอาหารของชาวเมดิเตอร์เรเนียน และชาวตะวันออก ในรูปแบบของ
นมเปรี้ยว หรือผักดองมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้ว และมีการบันทึก
กันต่อๆมาว่า ผูค้ นทีอ่ ยูใ่ นถิน่ ดังกล่าว จะมีอบุ ตั กิ ารณ์ของโรคเรือ้ รัง
หรือโรคของความเสื่อมชรา น้อยกว่าผู้คนที่อยู่ในแถบอื่น

ปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์หลายสาขา ได้ระดมมันสมอง
และการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ และพบว่า สิ่งมีชีวิตที่ส�ำ คัญที่สุด
ของสุขภาพชีวิตมนุษย์ หาใช่เซลล์ของมนุษย์เองไม่ ในขณะที่เซลล์
ของร่างกายเรา มีเพียง 10 ล้านล้านเซลล์ แต่ร่างกายเรา
กลับประกอบไปด้วยจุลชีพทีอ่ ยูร่ ว่ มกับเราถึง 100 ล้านล้านตัว นัน่ คือ
ตัวเราเอง เป็นเพียง 10% ของประชากรสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในร่างกาย
เท่านัน้ นักวิทยาศาสตร์พบว่า จุลชีพจำ�นวน 100 ล้านล้านตัวนี่เอง ที่
เป็นตัวกำ�หนดสุขภาพของมนุษย์ในหลากหลายแง่มุม และได้ถูก
ตั้งชื่อวิชาการนี้ เป็นสาขาใหม่ด้านสุขภาพที่ชื่อว่า ฟาร์มาไบโอติค
(Pharmabiotic) หรือเภสัชจุลชีพ ซึ่งเภสัชจุลชีพ จะเป็นการศึกษา
การใช้โปรไบโอติค หรือจุลชีพมีชีวิต ในฐานะสารซึ่งมีฤทธิ์ในทางยา
จากธรรมชาติในการรักษา และป้องกันโรคต่างๆ รวมถึงการยืดอายุขัย
ของมนุษย์ นักวิทยาศาสตร์พบว่า จุลชีพที่มีประโยชน์ในร่างกาย
มนุษย์สามารถผลิตสารธรรมชาติที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์
จำ�นวนนับไม่ถ้วน
6

ฟาร์มาไบโอติค คืออะไร

จุลชีพจำ�นวน 100 ล้านล้านตัวทีม่ อี ยูใ่ นร่างกายของมนุษย์นน้ั
มีหลากหลายสายพันธุ์ จำ�นวนอยู่ระหว่าง 500-1,000 สปีชีส์
แต่มีเพียงประมาณ 30-40 สปีชีย์ ที่ประกอบเป็น 99% ของ
ประชากรจุลชีพ แต่ที่มีที่ทำ�การวิจัย และใช้ในทางการแพทย์
ในเชิงพาณิชย์ จะมีเพียงไม่กี่สายพันธุ์ โดยที่สายพันธุ์หลักคือ
ไบฟิ โ ดแบคที เ รี ย (Bifidobacteria) และแลคโตบาซิ ลไล
(Lactobacilli) โดยมีจำ�นวนของไบฟิโดแบคทีเรีย ต่อจำ�นวนของ
แลคโตบาซิลไล คือ 1000 : 1 สายพันธุ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
มนุษย์มากกว่า และมีงานวิจัยทางการแพทย์มากที่สุดทั่วโลก คือ
สายพันธุ์ไบฟิโดแบคทีเรีย
จุลชีพที่อาศัยร่วมอยู่ในร่างกายเรา มีอยู่ตามส่วนต่างๆ
ของร่างกายด้วยจำ�นวนที่แตกต่างกัน โดยที่ผิวหนังของเราจะมี
ประมาณ 1 ล้านล้านตัว ในปากมีประมาณ 1 หมืน่ ล้านตัว ในลำ�ไส้
มี 100 ล้านล้านตัว ซึง่ เท่ากับน้�ำ หนักประมาณ 1-2 กก. ส่วนใหญ่
จะเป็นพวกทีห่ ายใจแบบไม่ใช้อากาศ และก็ยงั มีอยูใ่ นส่วนอืน่ ๆด้วย
เช่น ในช่องจมูก ในช่องคลอด เมื่อดูจากจำ�นวนแล้ว จะเห็นได้ว่า
จุลชีพส่วนใหญ่ของเราอาศัยอยู่ในลำ�ไส้

ฟาร์มาไบโอติค หรือเภสัชจุลชีพ จะทำ�การคัดเลือกสายพันธุ์
จุลชีพทีม่ ปี ระโยชน์ นำ�มาเพาะพันธุ์ แล้วให้มนุษย์รบั ประทานในรูป
จุลชีพมีชีวิต เพื่อให้ร่างกายนำ�ไปผลิตสารธรรมชาติต่างๆที่ร่างกาย
ต้องการต่อไป

โปรไบโอติค หรือ จุลชีพมีชีวิตคืออะไร

เมื่อพูดถึงโปรไบโอติค นักวิทยาศาสตร์จะหมายความถึง
จุลชีพทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกายมนุษย์ ส่วนใหญ่กจ็ ะพบในทางเดินอาหาร
โดยเฉพาะในลำ�ไส้ของผู้ที่มีสุขภาพดี จุลชีพที่มีประโยชน์เหล่านี้ ให้
ประโยชน์ด้านสุขภาพกับร่างกาย โดยผ่านการทำ�งานหลายกลไก
ซึ่งเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน และเกี่ยวข้องโดยตรงกับเซลล์ร่างกาย
มนุษย์โดยเป็นปฏิกริยาในระดับโมเลกุล

บทบาททางสุขภาพของจุลชีพที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

1. หน้าที่

และความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโต หรือ
ทำ�ลายจุลชีพตัวร้ายที่เป็นภัยต่อสุขภาพของมนุษย์ ลดโอกาส
การติดเชื้อ และลดโอกาสการเกิดสารพิษที่เป็นอันตราย
ต่อร่างกาย

2. ควบคุมระบบภูมติ า้ นทานของร่างกาย ให้พอเหมาะ ไม่มากเกินไป
และไม่น้อยจนเกินไป

3. กระตุ้นภูมิต้านทานในขณะที่มีภาวะติดเชื้อในร่างกาย รวมทั้ง
ในผู้ป่วยโรคมะเร็งระหว่างการให้เคมีบ�ำ บัด

4. ยับยัง้ ขบวนการอักเสบทีร่ นุ แรง ซึง่ อาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย
5. ทำ�ให้ผนังลำ�ไส้แข็งแรง สมบูรณ์ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นปราการป้องกัน

ไม่ให้สิ่งที่เป็นอันตราย ทั้งเชื้อโรค และสารเคมี ถูกดูดซึม
เข้าสูร่ ่างกาย

6. ทำ�ให้เกิดการส่งสัญญาณเคมีที่เป็นการสื่อสารระหว่างเซลล์
ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพลำ�ไส้ และสุขภาพทั่วร่างกาย

7. รักษาอาการท้องเสีย และโรคติดเชื้อในลำ�ไส้
8. ป้องกันกระเพาะอาหารอักเสบ และแผลในกระเพาะอาหาร
จากการติดเชื้อ H.pyroli

9. ป้องกัน และร่วมบำ�บัดโรคลำ�ไส้อักเสบ

ลำ�ไส้แปรปรวน
อันเนื่องมาจากภาวะไม่สมดุลของจุลชีพในลำ�ไส้

10. ป้องกันการเกิดมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่
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สิง่ ต่างๆทีเ่ กิดขึน้ กับร่างกาย หากจุลชีพในทางเดินอาหาร
เสียสมดุล (Dysbiosis)

1. หากจุลชีพที่มีประโยชน์ในทางเดินอาหารของเรามีนอ้ ยเกินไป

หรือจุลชีพทีอ่ าจเป็นอันตรายมีมากเกินไป จะทำ�ให้เกิดภาวะ
เสียสมดุลของจุลชีพในทางเดินอาหาร ซึง่ จะนำ�ไปสูโ่ รคเรือ้ รัง
หลายชนิด เช่น โรคลำ�ไส้อักเสบ (inflammatory bowel
disease) โรคมะเร็ง โรคหัวใจ และหลอดเลือด โรคอ้วนลงพุง

2. นักวิทยาศาสตร์พบว่า ภาวะภูมแิ พ้ โรคหอบหืด ภูมติ า้ นทานต่�ำ
และภูมิเพี้ยน หรือภาวะภูมิแพ้ตัวเอง ล้วนแล้วแต่มีสาเหตุ
มาจากภาวะเสียสมดุลของจุลชีพในลำ�ไส้ด้วยกันทั้งสิ้น

3. การเสียสมดุลของจุลชีพในลำ�ไส้

จะนำ�ไปสู่ภาวะน้�ำ หนักเกิน
และโรคอ้วนลงพุง ซึง่ จะทำ�ให้การลดน้�ำ หนัก เป็นไปได้ยาก
มาก เว้นแต่มีการปรับสมดุลของจุลชีพร่วมด้วย

การปรับสมดุลของจุลชีพในลำ�ไส้

1. รับประทานโปรไบโอติค

หรือจุลชีพที่มีชีวิต สายพันธุ์ที่เป็น
ประโยชน์ เช่น ไบฟิโดแบคทีเรีย และแลคโตบาซิลไล

2. รับประทานพรีไบโอติค หรืออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย
3. รับประทานผักทั้งก้านอ่อน และก้านแข็ง เส้นใยที่ละลายน้ำ�
ได้ในพืชเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียอย่างหนึ่ง

4. พักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอ
5. การกำ�จัดความเครียด หรือการหาวิธกี ารผ่อนคลายทัง้ ร่างกาย
และจิตใจ

6. หลีกเลีย่ งการรับประทานยาปฏิชวี นะโดยไม่จ�ำ เป็น และหากจำ�เป็น

ต้องรับประทานยาปฏิิชีวนะ หลังการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ
ต้องรับประทานโปรไบโอติค และพรีไบโอติค ตามเพื่อรักษา
สมดุลจุลชีพในลำ�ไส้
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7. เมื่อมนุษย์มีอายุมากขึ้น จำ�นวนจุลชีพที่มีประโยชน์ในลำ�ไส้

จะลดน้อยลงตามธรรมชาติ ทำ�ให้โปรไบโอติค หรือการเสริมสร้าง
จุลชีพทีม่ ปี ระโยชน์ เป็นเรือ่ งสำ�คัญอย่างมากต่อการบำ�รุงสุขภาพ
และกระตุ้นภูมิต้านทานของผู้สูงอายุ

การคัดเลือกสายพันธุจ์ ลุ ชีพทีม่ ปี ระโยชน์

1. ไบฟิโดแบคทีเรียล ลองกุม สายพันธุ์ BB536 เป็นจุลชีพสายพันธุ์
ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพลำ�ไส้ และสุขภาพร่างกายอย่างยิ่ง
มีงานวิจัยทางการแพทย์ที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์โลก
มากที่สุดในโลก ถึงกว่า 100 งานวิจัย

2. จุลชีพสายพันธุ์ไบฟิโดแบคทีเรีย มีงานวิจัยต้านอาการอักเสบ
ต้านการติดเชื้อ ป้องกันโรคหัวใจ และหลอดเลือด และ
ป้องกันมะเร็ง

3. ไบฟิโดแบคทีเรียล ลองกุม สายพันธุ์ BB536 มีความทนทาน
ต่อกรดในกระเพาะ เมื่อรับประทานเข้าไป ยังคงสภาพมีชีวิต
เป็นจำ�นวนมากในลำ�ไส้
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โรคภูมแิ พ้
ตั
ว
เอง
กับอาหารเสริม

โรคออโตอิมมูน (Autoimmune Disease) เป็นโรคที่มีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งโดยปกติ

ทำ�หน้าทีต่ อ่ ต้าน และทำ�ลายสิง่ แปลกปลอมทีเ่ ข้ามาในร่างกาย กลับมองว่าเซลล์รา่ งกายของตัวเองเป็นสิง่ แปลกปลอม
ภูมติ า้ นทาน และภาวะอักเสบ รวมถึงแอนตีบ้ อดีต้ า่ งๆ ซึง่ ปกติใช้ท�ำ ลายเชือ้ โรค กลับทำ�ลายเซลล์ตวั เอง เกิดเป็น
โรคทีเ่ รียกว่า “ภูมิแพ้ตัวเอง” หรือ “โรคภูมิเพี้ยน”

โรคภูมแิ พ้ตวั เอง หรือภูมติ า้ นทานทำ�ลายตัวเอง เป็นโรคทีไ่ ม่มสี าเหตุแน่ชดั นักวิทยาศาสตร์สนั นิษฐานว่า
อาจเกิดได้หลายสาเหตุ ทั้งปัจจัยแวดล้อม การดำ�เนินชีวิต และพันธุกรรม สาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากความไม่สมดุล
ของจุลชีพในลำ�ไส้ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการควบคุมภูมิต้านทานของร่างกาย
โรคในกลุม่ ภูมแิ พ้ตวั เอง มีตง้ั แต่ โรคลำ�ไส้อกั เสบ ทีเ่ รียกว่า ซีลแิ อค ดิซสี (Celiac Disease) เกิดจากการ
อักเสบทีล่ �ำ ไส้เล็ก ทำ�ให้ไม่สามารถดูดซึมไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และสารอาหารอืน่ ๆ ได้อย่างเพียงพอ ผลจากการขาด
สารอาหารทีล่ �ำ ไส้เล็ก ทำ�ให้ล�ำ ไส้เล็กไม่สามารถทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้เกิดภาวะโลหิตจาง
อ่อนเพลีย น้�ำ หนักตัวลดลง กระดูกพรุน การเจริญเติบโตช้า ในวัยเด็ก ผิวหนัง และระบบประสาททำ�งานผิดปกติ
นอกจากนี้ ยังมีีโรคโครน ดิซีส (Crohn’s Disease) หรือลำ�ไส้แปรปรวน ท้องผูกสลับกับท้องเสีย
ซึง่ อยูใ่ นกลุม่ ของโรค Inflammatory Bowel Disease (IBD) เป็นกลุม่ โรคทีม่ กี ารอักเสบของระบบทางเดินอาหาร
การถ่ายอุจจาระผิดปกติ ถ่ายบ่อย อุจจาระปนมูกเลือด ท้องเสียอย่างรุนแรง ปวดท้อง บางครั้งมีอาการอื่น ได้แก่
เหนื่อยล้า ไม่สบายตัว เบื่ออาหาร และมีไข้ร่วมด้วย
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โรคเบาหวานประเภทที่ 1 ที่เกิดจากภูมิคุ้มกันตัวเองทำ�ลาย
ตับอ่อน โรคเอสแอลอี (SLE) โรคต่อมไทรอยด์อักเสบ ฮาชิโมโต
(Hashimoto’s thyroiditis) โรคปลอกประสาทเสือ่ มแข็ง (Multiple
Sclerosis) ซึ่งเป็นโรคที่ทำ�ให้เกิดปัญหาในระบบประสาทสมอง
และไขสันหลัง ผลของปัญหานี้จึงเกิดความผิดปกติต่อการทำ�งาน
ในส่วนต่างๆของร่างกาย ซึง่ มีระบบประสาทควบคุมอยู่ โรคหนังแข็ง
(Scleroderma) ซึง่ มีการสะสมของพังผืดคอลลาเจนทีผ่ นังหลอดเลือด
อวัยวะภายใน มีการแข็ง และหนาตัวของผิวหนัง มีการแข็งตัวของ
หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงผิวหนัง อวัยวะภายใน เช่น หลอดอาหาร ปอด
หัวใจ และไต ทำ�ให้เกิดอาการที่ระบบนั้น

การแพทย์แผนปัจจุบนั กับการรักษาโรคภูมแิ พ้ตวั เอง

การแพทย์แผนปัจจุบัน จะเป็นการรักษาด้วยการใช้ยา
กลุ่มสเตียรอยด์ กลุ่มอินเตอร์เฟอร์รอน เบตา (Interferon-beta)
ซึ่งเป็นกลุ่มยาที่ทำ�ลายเซลล์สร้างภูมิคุ้มกันต้านทานที่ทำ�ให้เกิดโรค
โดยตรง โดยหลักแล้วจะเป็นการรักษาตามอาการ เช่น ในกรณีที่
ผู้ป่วยปวดข้อก็อาจให้ยาแก้ปวด เป็นต้น

แพทย์ทางเลือกกับการร่วมบำ�บัดโรคภูมแิ พ้ตวั เอง

แพทย์ทางเลือกใช้หลักการปรับพฤติกรรม และการใช้สารอาหาร
ที่ปรับภูมิต้านทาน สารอาหารลดอาการอักเสบ ในผู้ป่วยที่เป็น
โรคภูมิแพ้ตัวเอง ร่างกายของผู้ป่วยต้องการสารอาหารที่ดีอย่างมาก
แต่เป็นการกินที่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆ เพื่อให้ร่างกายได้
ซ่อมแซมตัวเอง และได้ปรับตัว ร่วมกับการปรับวิถีการดำ�เนินชีวิต
โดยหลีกเลี่ยงวิถีชีวิตที่ไปกระตุ้นภาวะภูมิเพี้ยน นั่นคือกำ�จัดปัจจัย
ภายนอกที่จะทำ�ให้โรคกำ�เริบ หรืออาการของโรคแย่ลงออก

การปรับพฤติกรรมของผูป้ ว่ ยโรคภูมแิ พ้ตวั เองมีดงั นี้

ปัจจัยที่ทำ�ให้โรคกำ�เริบมี ความเครียด การนอนไม่หลับ
การนอนดึก การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สร้างความเครียด เช่น ร้อนจัด
หนาวจัด ที่แออัด รถติดจัดๆ การไม่ออกกำ�ลังกาย การไม่ผ่อนคลาย
การโดนแสงแดดจัดนานเกินไป การใช้รา่ งกายหักโหมเกินไป การพักผ่อน
ไม่เพียงพอ สารอาหารที่ทำ�ให้โรคแย่ลง คือ ข้าว แป้ง น้ำ�ตาล
เพราะน้ำ�ตาลทำ�ให้เกิดการเชื่อมกับโปรตีนในร่างกาย เช่น โปรตีน
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ผนังหลอดเลือด หรือคอลลาเจนโปรตีนทีผ่ วิ หนังเกิดเป็นสารชือ่ AGE
ตัวนี้ ซึง่ นอกจากสารนีจ้ ะทำ�ลายหลอดเลือด ทำ�ลายผิวแล้ว ในร่างกาย
ของคนทีเ่ ป็นภูมแิ พ้ตวั เอง บางทีรา่ งกายยังคิดว่าสารนีเ้ ป็นสิง่ แปลกปลอม
ก็เลยสร้างภูมิต้านทานมาต้านสารพวกนี้ ทำ�ให้อาการกำ�เริบ ทำ�ให้
เนื้อเยื่อที่ถูกต้านโดนทำ�ลายโดยภูมิตัวเองอีก

สารอาหารทีค่ วรรับประทาน คือ พืช ผัก
ผลไม้ และสารอาหารเส้นใยสูง
การร่วมบำ�บัดโรคภูมิแพ้ตัวเองโดยใช้สารอาหาร
ในแบบแพทย์ทางเลือก
สารอาหารต้านการอักเสบ : ร่างกายของผู้ที่เป็น

โรคภูมแิ พ้ตวั เอง จะเกิดการอักเสบทัว่ ตัว คือ ภูมติ า้ นทานของตัวเอง
ไปต้านระบบไหน ระบบนัน้ ก็จะเกิดการอักเสบ นักวิทยาศาสตร์พบว่า
ในคนที่เป็นภูมิแพ้ตัวเอง สารอาหาร หรืออาหารเสริมที่ควรกินมี
น้�ำ มันปลา ซึ่งให้ผลดีพอๆกับยาต้านอาการอักเสบ
สารอาหารเพิม่ ระดับดีเอชอีเอ (DHEA) : DHEA
เป็นสารตั้งต้นในการผลิตสเตียรอยด์ ฮอร์โมน ซึ่งระดับดีเอชอีเอจะ
ลดลงเมื่อมนุษย์มีอายุมากขึ้น การลดระดับของ DHEA นำ�ไปสู่โรค
แห่งความเสื่อม และโรคเรื้อรังหลายชนิด รวมถึงมะเร็ง โรคหัวใจ
และหลอดเลือด ภาวะซึมเศร้า ความเครียด และความผิดปกติทาง
ระบบประสาท รวมถึงอาจนำ�ไปสู่ภาวะภูมิแพ้ตัวเองได้ มีงานวิจัย
ในผู้หญิงที่เป็นภูมิแพ้ตัวเอง โรค Sjogren’s Syndrome จำ�นวน
10 คน พบว่ามีระดับ DHEA ในเลือดต่�ำ
การเพิ่มระดับ DHEA : ทำ�ได้โดยการรับประทาน
ไขมันตัวดี เช่น น้�ำ มันปลา น้ำ�มันมะพร้าว น้�ำ มันมะกอก กลอย
หอยนางรม ถั่วเหลือง การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ และ
การออกกำ�ลังกาย
สารอาหารต้านอนุมลู อิสระ : ในผูป้ ว่ ยโรคภูมแิ พ้ตวั เอง
ปริมาณอนุมูลอิสระในร่างกายที่เกิดขึ้น จะมากกว่าคนปกติมาก
อาหารเสริมกลุ่มต้านอนุมูลอิสระที่นักวิทยาศาสตร์แนะนำ�ใน
โรคภูมแิ พ้ตวั เอง มีวติ ามินอี วิตามินซี สารสกัดเมล็ดองุน่ สารสกัด
เปลือกองุ่น เบต้าแคโรทีน โคเอนไซม์คิวเทน แร่ธาตุซีลีเนียม แล้วก็
แอสต้าแซนทิน เครื่องดื่มที่แนะนำ�จะเป็นชา

สารอาหารปรับสมดุลภูมิต้านทาน : ชาเขียวมี

สารต้านอนุมลู อิสระประสิทธิภาพสูง และให้ผลดีตอ่ โรคภูมแิ พ้ตวั เอง
งานวิจัยในห้อง Lab พบว่า สาร Catechin ในชาเขียว กระตุ้น
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเซลล์มนุษย์ ที่ทำ�ให้เซลล์ไม่ถูกทำ�ลายจาก
ภูมิต้านทานของตัวเอง นอกจากนี้ชาเขียวยังลดอาการอักเสบได้ด้วย

สารอาหารบำ�รุงตับ

ตับเป็นอวัยวะทีเ่ ป็นศูนย์กลางการกำ�จัดสารพิษทุกชนิดในร่างกาย
รวมทั้งสิ่งแปลกปลอมที่ถูกทำ�ลายโดยระบบภูมิต้านทานของร่างกาย
การบำ�รุงตับให้ทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นกุญแจสำ�คัญ
อันหนึ่งในการร่วมบำ�บัดโรคภูมิแพ้ตัวเองในแบบแพทย์ทางเลือก

การปรับสมดุลจุลนิ ทรีย์ในลำ�ไส้

85% ของภูมิต้านทานถูกสร้างในทางเดินอาหาร การที่จะ
ปรับสมดุลระบบภูมติ า้ นทาน จำ�เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องปรับสมดุลจุลชีพ
ที่มีประโยชน์ และรักษาลำ�ไส้ให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์
สารอาหารที่แนะนำ�คือ การรับประทานโปรไบโอติค (จุลชีพที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย) และพรีไบโอติค (อาหารเลี้ยงจุลชีพตัวดี)
เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศน์ของจุลชีพที่ดีในลำ�ไส้ และกรดอะมิโน
และกรดอะมิโนกลูตามีน เพือ่ ช่วยเสริมสร้างผนังลำ�ไส้เล็กให้แข็งแรง
และดูดซึมสารอาหารได้ดี

การกำ�จัดความเครียด คือ กุญแจสำ�คัญต่อการ
บำ�บัดภาวะภูมิแพ้ตัวเอง

การหาวิธีจัดการกับความเครียดเป็นเรื่องสำ�คัญมากสำ�หรับ
ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ตัวเอง เพราะนอกจากความเครียดจะทำ�ให้อาการ
ของโรคภูมเิ พีย้ นกำ�เริบแล้ว ความเครียดยังทำ�ให้เกิดโรคต่อมหมวกไต
อ่อนแรงอีกด้วย เมื่อต่อมหมวกไตอ่อนแรง ก็จะทำ�ให้ต่อมหมวกไต
ผลิต DHEA ได้น้อยลง ซึ่งทำ�ให้โรคกำ�เริบขึ้นได้ ทางหนึ่งที่จะเพิ่ม
ระดับ DHEA ได้คอื การโดนสัมผัส เช่น การเข้ารับบริการการนวด
ทั้งผ่อนคลาย ทั้งเพิ่มซีโรโทนิน ฮอร์โมนแห่งความสุข แล้วก็เพิ่ม
DHEA ได้อกี ด้วย นอกจากนัน้ ยังต้องนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ
และออกกำ�ลังกายอย่างสม่ำ�เสมอ
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การหยดน้�ำ มัน
ลงบนโฟม
ไม่ใช่วิธีการทดสอบ
น้ำ�มันปลา

ปัจจุบันนี้ มีบางบริษัท ทำ�การทดสอบน้ำ�มันปลา
หลายชนิด โดยการหยดลงบนโฟมซึ่งมีส่วนประกอบของ
สารโพลีสไตรีน (Polystyrene) และพบว่าน้ำ�มันเหล่านั้น
ละลายโฟมได้ จึงอ้างว่า น้ำ�มันปลาที่ละลายโฟมได้อาจ
ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิง

โครงสร้างที่ไร้ขั้ว (Non Polar) ในโครงสร้างโมเลกุล
มากกว่า ใกล้เคียงกับโครงสร้างของโพลีสรีนในโฟม
มากกว่า
ในทางงานวิจยั ทางการแพทย์แล้ว น้�ำ มันปลา
ในรูปแบบของเอทิลเอสเทอริไฟด์ จะเป็นน้�ำ มันปลา
ชนิดทีน่ ยิ มใช้ในงานวิจยั เนือ่ งจากให้ผลการทดลอง
ที่มีความสม่ำ�เสมอของผลมากกว่า เมื่อเข้าไป
ในร่างกายมนุษย์ น้ำ�มันปลาในรูปแบบของ
เอทิลเอสเทอริไฟด์ จะเปลีย่ นเป็นกรดไขมันอิสระ
(Free Fatty Acid) ในอัตราที่สม่ำ�เสมอ
กว่าน้�ำ มันปลารูปแบบของไตรกลีเซอร์ไรด์

น้ำ�มันปลาบริสุทธิ์ทุกชนิดในโลกนี้ ล้วนทำ�ปฏิกริยา
กับสารโพลีสไตรีน (Polystyrene) ในโฟมด้วยกันทั้งสิ้น
เพียงแต่วา่ ปฏิกริยานัน้ จะเกิดช้า หรือเร็วเท่านัน้ น้�ำ มันทุกชนิด
ในโลกก็ให้ผลเช่นเดียวกัน ตามกฎทางเคมีว่า “สิ่งที่เหมือนกัน
ย่อมละลายกัน” หรือ “Like dissolves like.” น้ำ�ละลายในน้ำ�
น้�ำ มันละลายในน้�ำ มัน น้�ำ มันปลาทีข่ ายในตลาดสุขภาพปัจจุบนั
จะมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบทีเ่ ป็นเอสเทอริไฟด์ เอทิลเอสเทอร์
(Esterified Ethylester) ซึ่งเป็นรูปแบบที่น้ำ�มันปลาที่ใช้ใน
งานวิจัยทางการแพทย์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ทว่ั โลก
และเป็นรูปแบบของน้�ำ มันปลาทีบ่ ริษทั ไทยธรรมฯ ใช้ เนือ่ งจาก
เป็นรูปแบบทีม่ คี วามคงตัวกว่า และกำ�จัดกลิน่ ของน้�ำ มันปลาจาก
ธรรมชาติได้มากกว่า อีกรูปแบบหนึง่ ซึง่ บางบริษทั ใช้ คือ รูปแบบ
ของไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride Form)
น้ำ�มันปลาในรูปแบบของ เอสเทอริไฟด์ เอทิลเอสเทอร์
จะทำ�ปฏิกริยากับสารโพลีสไตรีนในโฟม ได้เร็วกว่าน้ำ�มันปลา
ในรูปแบบของไตรกลีเซอร์ไรด์มาก ทำ�ให้บางบริษทั นำ�ไปกล่าวอ้าง
ในทางที่ผิด ว่าน้ำ�มันปลาที่ละลายโฟมได้ ไม่ปลอดภัย ซึ่งเป็น
ความเข้าใจผิดโดยสิน้ เชิง ในร่างกายของมนุษย์ไม่ได้มสี ว่ นประกอบ
ใดๆที่เป็นโพลีสไตรีนเหมือนในโฟม น้ำ�มันปลาในรูปแบบของ
เอสเทอริไฟด์ เอทิลเอสเทอร์ จึงไม่มผี ลเสียใดๆต่อเซลล์รา่ งกาย
ของมนุษย์
ในการผลิตน้�ำ มันปลานัน้ รูปแบบแรกจะเป็นไตรกลีเซอร์ไรด์
ฟอร์ม (Triglyceride Form) ซึง่ จะมีกลิน่ ไม่พงึ ประสงค์ของ
น้�ำ มันปลามากกว่า และมีความคงตัวน้อยกว่า หืนได้ง่ายกว่า
บริษัทส่วนใหญ่ที่จำ�หน่ายน้ำ�มันปลาทั่วโลก จึงทำ�กระบวนการ
เอสเทอริไฟด์ในการผลิต เพื่อให้ได้น้ำ�มันปลาในรูปแบบของ
เอสเทอริไฟด์ เอทิลเอสเทอร์ (Esterified Ethylester) ซึ่ง
มีความคงตัวมากกว่า และกลิ่นน้อยกว่า จึงทำ�ให้มีปริมาณ
กรดไขมันโอเมก้า-3 มากกว่า ทัง้ ปริมาณกรดไขมัน DHA และ EPA
ก็มากกว่าด้วย ยิ่งน้ำ�มันปลาของบริษัทใด มีความเข้มข้นของ
กรดไขมันโอเมก้ายิง่ สูง จะยิง่ ละลายโฟมได้เร็วยิง่ ขึน้ เนื่องจากมี
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พฤษภาคม 2015

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน พฤษภาคม 2015

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน พฤษภาคม 2015

คุณจุฑานาถ สิงห์ถม

ศูนย์จ�ำ หน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย 1,118,485 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.กรุงเทพฯ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 529,375 บาท

มิถุนายน 2015

มิถุนายน 2015

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน มิถุนายน 2015

คุณภูดิท บวรธรรมรักษ์

ศูนย์จ�ำ หน่ายไทยธรรมฯ สายไหม จ.กรุงเทพฯ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,376,618 บาท

New
Active
Recruit
2015

พฤษภาคม 2015

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน มิถุนายน 2015

คุณจุฑานาถ สิงห์ถม

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.กรุงเทพฯ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 514,700 บาท

พฤษภาคม 2015

มิถุนายน 2015

คุณครองขวัญ มาศวรรณา

คุณอัญชิษฐา สหพันธุ์เฉลิม

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน พฤษภาคม 2015
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 21 ท่าน

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน มิถุนายน 2015
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 18 ท่าน
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รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และใช้ผลิตภัณฑ์ ไวทอปไป
ได้ประมาณ 1 เดือน อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ปัจจุบัน
อาการปวดหายไปแล้ว ที่ดีใจมากๆคือ ดิฉันเริ่มเดินได้แล้วค่ะ
เมื่อเดือน ก.พ. 2015 ดิฉันประสบอุบัติเหตุ ล้มกระแทกพื้น
อย่างรุนแรง รู้สึกเจ็บไปทั้งตัว ขยับตัวก็ล�ำ บาก จึงไปพบแพทย์ เพื่อ
ทำ�การตรวจ และเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาล แพทย์แจ้งว่ามีอาการ
กระดูกแตกร้าว มีการเคลื่อนของกระดูกสะโพก และแนวขาด้านที่
กระแทก แพทย์จึงดามกระดูกไว้ก่อนในเบื้องต้น และแนะนำ�ว่าให้
รักษาโดยการผ่าตัดจะดีที่สุด เพราะถ้าหากไม่ผ่าตัด จะเคลื่อนไหว
ลำ�บาก ต้องนอนติดเตียง ซึ่งจะทำ�ให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมา และ
เมื่อนอนเป็นระยะเวลานาน จะทำ�ให้เกิดแผลกดทับ และนำ�ไปสู่
ความพิการจนเดินไม่ได้ ตอนนั้นดิฉันกังวลใจมาก สับสนไปหมด แต่
ลูกสาวขอร้องไม่ให้ผ่าตัด จะขอดูแลแม่ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของบริษทั ไทยธรรมฯ ร่วมไปกับการรักษาของแพทย์แทน โดยให้ดิฉัน
เริ่มรับประทานสารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม สารอาหารเพื่อ
ป้องกันกระดูกเสื่อม กระดูกพรุน น้ำ�มันปลาชนิด EPA เข้มข้น ทีม่ ี
สรรพคุณช่วยให้กระดูกประสานกันได้เร็วขึน้ ลดอาการปวด และบวม
ให้ผลในการบำ�รุง และซ่อมแซมกระดูก นอกจากนี้ ยังใช้ผา้ ห่มไวทอป
และที่รัดเข่าไวทอป เพื่อลดอาการเจ็บปวดทั่วร่างกาย หลังจาก

รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และใช้ผลิตภัณฑ์ไวทอป
ไปได้ประมาณ 1 เดือน อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด
ปัจจุบันอาการปวดหายไปแล้ว ที่ดีใจมากๆคือ ดิฉันเริ่มเดิน
ได้แล้วค่ะ รู้สึกว่าสุขภาพแข็งแรงขึ้น ต้องขอขอบคุณ
บริษัท ไทยธรรมฯ ประทับใจมากๆค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

คุณบุญเรือน ใจกล้า
อายุ 68 ปี อาชีพ แม่บ้าน
จังหวัด ปทุมธานี

เพื่อนๆทักว่าไปทำ�อะไรมาดูสวย และร่าเริงขึ้นมาก
แถมน้ำ�หนักยังลดลงอีกด้วย

Before
69.5 kg.

After
62 kg.

คุณพิชญ์สินี ภัทรจันมะโฮง
อายุ 38 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

ดิฉนั ป่วยเป็นโรคไทรอยด์ นอนไม่คอ่ ยหลับ ปวดข้อเข่า มีคา่ ไขมัน
ในเลือดสูง และเสีย่ งต่อการเป็นโรคหัวใจ เนือ่ งจากเส้นเลือดไปเลี้ยง
หัวใจตีบ มือ ขา และหน้าบวม น้�ำ หนักตัวขึ้นมาเยอะมาก เคย
พยายามลองลดน้�ำ หนักมาแล้วหลายวิธี รวมทั้งไปพบแพทย์เพื่อ
ลดน้�ำ หนัก แต่กไ็ ม่ได้ผล จนกระทัง่ พีเ่ อ๋ จุฑานาถ สิงห์ถม แนะนำ�ให้
ลองทำ�ตามสูตรคีโตเจนิค ไดเอท ร่วมกับการรับประทานผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารของบริษทั ไทยธรรมฯ มีสารสกัดจากสาหร่ายสีน�ำ้ ตาล
และชุดคูจ่ น้ิ น้�ำ มันมะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น และน้�ำ มันปลา
ชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น รูส้ กึ ว่าตัวเองมีชวี ติ ชีวาขึน้ มาก อาการ
เหนื่อยง่าย และหายใจไม่อิ่มก็ดีขึ้น นอนหลับสนิท อาการปวดขา
ก็หายไป ทัง้ มือ ขา และหน้าก็ไม่บวมอีกแล้ว จนเพือ่ นๆทักว่าไปทำ�
อะไรมาดูสวย และร่าเริงขึน้ มาก แถมน้�ำ หนักยังลดลงอีกด้วย จาก
ที่เคยหนัก 69.5 กิโลกรัม ปัจจุบันลดเหลือ 62 กิโลกรัมแล้วค่ะ
ดีใจมากค่ะ เพราะเป็นคนอ้วนง่ายลงยาก น้ำ�หนักลดลงได้ก็ถือว่า
สุดยอดแล้วค่ะ ที่ชอบมากๆ คือ ไม่ต้องอดอาหาร เพราะเป็นคน
ชอบรับประทานอาหาร สูตรนีส้ ดุ ยอดมากค่ะ ดิฉนั แนะนำ�ให้เพื่อนที่

เป็นไทรอยด์เหมือนกันลองทำ�ตาม น้�ำ หนักก็ลดลงเร็วมาก อาการ
เหนื่อยง่ายจากไทรอยด์ก็ดีขึ้นด้วย ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่
ทำ�ให้เพื่อนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ทำ�ให้มีเพื่อนอีกหลายคนที่สนใจ และ
เริม่ ทำ�ตามสูตรคีโตเจนิค ไดเอทด้วย ก็อยากจะฝากว่าชีวติ คนเรา
เกิดมาแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

รับประทานอย่างต่อเนื่องตลอด 2 เดือน อาการที่เป็นอยู่ก็หายเป็นปกติ
สุขภาพก็ดีขึ้น ไม่มึนหัว และไม่ปวดหัวอีกเลย
ดิฉันเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับ นอนหลับยากมาก
เป็นมานานหลายปี จนเมื่อปี 2010 ดิฉันตัดสินใจไปพบแพทย์
และตรวจพบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง จึงต้องไปพบแพทย์ตามนัด
และรับประทานยาลดความดันโดยตลอด ซึ่งทุกครั้งที่ไปพบแพทย์
ก็พบว่าค่าความดันไม่ลดลงเลย ทำ�ให้โดนแพทย์ตำ�หนิเรื่อง
การดูแลตัวเองอยู่เสมอ จึงตัดสินใจไม่ไปพบแพทย์อีก และ
เก็บตัวอย่างยามาหาซื้อรับประทานเอง อาการที่มักเป็นบ่อยๆ คือ
มึนหัว และบางครั้งก็ปวดไปทั้งหัวเลยค่ะ อาการต่างๆ ที่เป็นทำ�ให้
ดิฉันทำ�งานลำ�บากมาก วันไหนที่มีอาการกำ�เริบ ต้องหยุดขายของ
และกลับมานอนพักที่บ้าน เวลานอนจะหลับนานกว่า 10 ชั่วโมง
เลยค่ะ ตอนนั้นต้องรับประทานยาตลอดเลย เพราะรู้สึกกลัวว่าจะ
เป็นอันตรายหากความดันโลหิตขึน้ สูงมาก จนกระทัง่ กลางปี 2014
น้องสาวของดิฉนั ได้แนะนำ�ให้ลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของบริษทั ไทยธรรมฯ น้�ำ มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุน่
น้�ำ มันปลาผสมใบแปะก๊วย และน้�ำ มันรำ�ข้าวผสมโคคิวเท็น หลังจาก
14

รับประทานไปได้เพียง 20 วัน ก็รู้สึกดีขึ้นมาก เริ่มมั่นใจว่า
มาถูกทางแล้ว จึงรับประทานอย่างต่อเนื่องตลอด 2 เดือน
อาการที่เป็นอยู่ก็หายเป็นปกติ สุขภาพก็ดีขึ้น ไม่มึนหัว และ
ไม่ปวดหัวอีกเลย และทีส่ �ำ คัญคือไม่เหนือ่ ยง่าย ทำ�ให้สามารถ
กลับมาทำ�งานได้เหมือนปกติแล้วค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

คุณวนิดา พรหมประเสริฐ
อายุ 46 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด กรุงเทพฯ

ใส่ที่รัดเอวไวทอปไว้ตลอด ผลปรากฏว่า อาการปวดกล้ามเนื้อ
และปวดกระดูกหลังก็ดีขึ้นจนรู้สึกได้

	
  

คุณปราณี พุทธเษม
อายุ 61 ปี อาชีพ แม่บ้าน
จ.นครสวรรค์

เมือ่ ประมาณ 7 ปีทแ่ี ล้ว ดิฉนั เคยประสบอุบตั เิ หตุ จนทำ�ให้
หลังหัก และต้องใส่เหล็กดามไว้เป็นเวลา 2 ปี ทำ�ให้เกิดอาการ
เกร็งกล้ามเนื้อหลัง จนทำ�ให้ปวดหลัง และถ้ายกของที่มีน�้ำ หนัก
มากๆจะมีอาการปวดบริเวณกระดูกสันหลังด้วย และถ้าหาก
ช่วงไหนทีม่ อี ากาศเย็นๆ ดิฉนั จะรูส้ กึ ปวดกระดูกบริเวณหลังมาก
จนทำ�ให้ทำ�งานไม่ได้ บางครั้งปวดมากจนถึงขั้นนอนไม่หลับเลย
ดิฉนั จึงได้แต่รบั ประทานยา และทายาตามทีแ่ พทย์สง่ั เพือ่ บรรเทา
อาการปวด อาการก็ทุเลาลงบ้าง แต่ก็ไม่หายขาด บางครั้งรู้สึก
ปวดกระดูกหลังมาก จนทำ�ให้ไม่อยากจะลุกเดินไปไหน รู้สึก
ทรมานมาก จนกระทั่งลูกชายของดิฉันได้ซื้อที่รัดเอวไวทอปมา
ให้ลองใส่ ร่วมกับการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
บริษัท ไทยธรรมฯ สารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม และ
น้�ำ มันปลาชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น ก็ทำ�ให้อาการปวดทุเลา
ลงไปมาก จึงรับประทานต่อเนื่องติดต่อกันตลอด 1 สัปดาห์ และ
ใส่ทร่ี ดั เอวไวทอปไว้ตลอด ผลปรากฏว่า อาการปวดกล้ามเนือ้ และ
ปวดกระดูกหลังก็ดีขึ้นจนรู้สึกได้ หลังจากรับประทานผลิตภัณฑ์

ภายในระยะเวลา 3 เดือน ดิฉันสามารถลดน้ำ�หนักไปได้ถึง
8 กิโลกรัม รู้สึกว่าสัดส่วนกระชับขึ้น ไม่มีผลข้างเคียงของยาเลย

อย่างต่อเนือ่ งครบ 1 เดือน ดิฉนั ไม่มอี าการปวดกล้ามเนือ้
บริเวณหลังอีกเลย และอาการปวดบริเวณกระดูกสันหลัง
ก็ดีขึ้นมาก ขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆของบริษัท ไทยธรรมฯ
ที่ทำ�ให้อาการปวดกล้ามเนื้อหลังหายไป และอาการ
ปวดกระดูกหลังดีขึ้น ขอบคุณค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

	
  

	
  

ดิฉนั มีปญ
ั หาเรือ่ งน้�ำ หนักตัว มีอาการปวดเข่า และเข่าเสือ่ ม ทำ�อะไร ตรวจไขมันในเส้นเลือด พบว่าอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ อาการ
ก็ไม่คล่องตัว ใส่เสื้อผ้าคับไปหมด รู้สึกแน่น และอึดอัด ไม่มั่นใจ ยิ่ง ปวดเข่าทีเ่ ป็นอยู่ก็ลดลง สุขภาพแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะ
น้�ำ หนักตัวเพิม่ ขึน้ ก็ท�ำ ให้ปวดเข่ามากขึน้ เคยลองรับประทานยาลดน้�ำ หนัก
แต่น�ำ้ หนักก็ไม่ลง กลับยิง่ เพิม่ ขึน้ ไปอีก แถมยังมีคา่ ไขมันในเส้นเลือดเกิน ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
อีกด้วย จนกระทัง่ น้องเอ๋ จุฑานาถ สิงห์ถม ได้แนะนำ�ให้ลองรับประทาน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากบริษัท ไทยธรรมฯ ก็รู้สึกสนใจมาก เพราะ
เคยเห็นน้องเอ๋เมือ่ ก่อนตัวใหญ่มาก แต่ปจั จุบนั กลับผอม และสวยมาก
จึงตัดสินใจลองรับประทานน้ำ�มันมะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น
และน้ำ�มันปลาชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น สารสกัดจากพรีไบโอติก
และโพรไบโอติก เพื่อปรับสมดุลลำ�ไส้ และเพิ่มสารอาหารเพื่อ
กระตุ้นการเผาผลาญ น้ำ�มันปลาผสมใบแปะก๊วย และสารสกัดจาก
สาหร่ายสีน�ำ้ ตาล บวกกับการออกกำ�ลังกายบ้างในช่วงแรก ผลปรากฏว่า
ภายในระยะเวลา 3 เดือน ดิฉันสามารถลดน้�ำ หนักไปได้ถึง 8 กิโลกรัม
รูส้ กึ ว่าสัดส่วนกระชับขึน้ ไม่มผี ลข้างเคียงของยาเลย ปัจจุบนั ไปเจาะเลือด

Before
62 Kg.

After
54 Kg.

คุณอรวรรณ เทพศิริ

อายุ 42 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด กรุงเทพฯ

น้ำ�หนักลดลงจาก 62 กิโลกรัม เหลือ 57 กิโลกรัม ภายใน 1 เดือน
ดีใจมากๆเลยค่ะ รู้สึกตัวเบาขึ้น ไม่อึดอัดและแน่นท้องอีกแล้ว

คุณสุมลรัตน์ บุญรื่น

อายุ 41 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จ. ชุมพร

เมือ่ เดือน มิ.ย. 2013 ดิฉนั ตรวจพบว่าป่วยเป็นมะเร็งเต้านม
แพทย์แนะนำ�ให้ผ่าตัดเต้านม 1 ข้าง ซึ่งหลังจากผ่าตัดก็ยังต้อง
รักษาด้วยการให้คโี ม 2 ชุด ชุดละ 4 ครัง้ และฉายแสงอีก 25 ครัง้ ค่ะ
ดิฉันรู้สึกทรมานมาก แต่ก็ต้องรักษาตามที่แพทย์แนะนำ� เพราะ
อยากหายป่วยเร็วๆค่ะ หลังจากทีใ่ ห้คโี ม และฉายแสงครบแล้ว ก็ยงั
ต้องประทานยากลุม่ ฮอร์โมนทุกๆ 3 เดือน จนกระทัง่ เดือน ก.พ. 2015
ดิฉันได้เล่าอาการป่วยของตัวเองให้คุณแหม่ม ณัฏฐ์รมณ จันทร์ยัง
ฟัง และได้มโี อกาสปรึกษาเรือ่ งผลเลือดกับ ดร.ภญ.อาริยา สาริกะภูติ
ซึ่งแนะนำ�ให้รับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่นผสมขมิ้นชัน และ
สารสกัดจากเห็ดทางการแพทย์ หลังจากรับประทานไปได้ 2 เดือน
ก็ไปตรวจค่าเลือดอีกครั้ง ผลปรากฏว่า ค่าเลือดปกติ จากที่ต้อง
ไปพบแพทย์ทุกเดือนก็เปลี่ยนเป็นทุก 6 เดือน ดีใจมากเลยค่ะ แต่
ดิฉันยังคงรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างต่อเนื่อง เพราะ
ถึงแม้ค่ามะเร็งเป็นศูนย์ ก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดอีก 5 ปี เพราะมี
โอกาสกลับมาเป็นซ้ำ�ได้อีก เมื่อค่าเลือดกลับมาปกติ ดิฉันจึงหยุด
รับประทานยากลุ่มฮอร์โมน เพราะยากลุ่มนี้ทำ�ให้น�้ำ หนักตัวเพิ่ม

จาก 54 กิโลกรัม มาเป็น 62 กิโลกรัม คุณแหม่มแนะนำ�ให้ลองทำ�
สูตรคีโตเจนิค ไดเอท ร่วมกับการรับประทานน้�ำ มันมะพร้าวสกัดเย็น
ผสมโคคิวเท็น น้ำ�มันปลาชนิด EPA เข้มข้น และสารสกัดจาก
พรีไบโอติก และโพรไบโอติก เพือ่ ปรับสมดุลลำ�ไส้ น้�ำ หนักก็ลดลงมา
เหลือ 57 กิโลกรัม ภายใน 1 เดือน ดีใจมากๆเลยค่ะ รู้สึกตัวเบาขึ้น
ไม่อดึ อัด และแน่นท้องอีกแล้ว ตอนนีไ้ ปไหนมาไหนไม่อายใคร เปลี่ยน
ไซส์เสื้อผ้าใหม่ จาก XL มาเป็น M และที่ส�ำ คัญมีคนทักว่าเด็กลง
ด้วยค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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2016 สู่ดินแดนแสนโรแมนติก

แกรนด์ออสเตรีย

สู่ดินแดนแสนโรแมนติก กับโปรแกรมแกรนด์ ออสเตรีย 6 วัน 4 คืนกับครอบครัวไทยธรรม “Graz เมืองมรดกโลก”ทางธรรมชาติแห่ง
ทวีปยุโรป ในประเทศออสเตรีย ชมความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ของ ฮัลล์ชตัทท์ ชมความสวยงามของ “พระราชวังเชินบรุนน์” พระราชวัง
ฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลาย ณ Outlet เมือง McArthurlen Designer Parndorf
พาคนที่คุณรัก ท่องเที่ยวไปกับเรา ครอบครัวไทยธรรม ด้วยกติกาที่คุณทำ�ได้
กติกาท่องเที่ยว
1. มีตำ�แหน่งโกเมนขึ้นไป
2. เก็บคะแนน 12 เดือน (กุมภาพันธ์ 2558 – มกราคม 2559)
ท่องเที่ยวประมาณ มีนาคม 2559
3. คะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัว 12 เดือน สะสมรวมกัน 396,000
คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ 33,000 คะแนน) และคะแนนยอดกลุ่มของ
ลูกโกเมนชั้นที่ 1 รวมกั น 3,250,000 คะแนน (เฉลี ่ ย เดื อนละ
270,840 คะแนน หากมีโกเมน 8 คน เฉลี่ยยอดกลุ่มคนละ
33,855 คะแนนต่อเดือน)
4. ต้องยื่นใบสมัคร Promotion ท่องเที่ยวก่อนวันที่ 31 ตุลาคม
2558

Hi-light

China
ครั้งที่ 5

กฏเกณฑ์การคิดคะแนน
1. ผู้สมัครทุกท่านจำ�เป็นต้องผ่านกติกาข้อแรก (ยอดซื้อกลุ่มส่วนตัวสะสม
12 เดือน รวมกัน 396,000 คะแนน) และมียอดกลุ่มส่วนตัวของลูกชั้นที่ 1 สะสม
เกินกว่า 50% (คะแนนกลุ่มลูกโกเมนชั้นที่ 1 สะสมเกิน 1,625,000 คะแนน)
มีสิทธิรับการ Roll Up คะแนนจาก Downline
2. คะแนนที ่ ผ ่ า นการ Roll Up จนเสร็ จ สิ ้ นแล้วสามารถนำ � มาตี เป็ นมู ล ค่ า
ตั๋วท่องเที่ยวได้เช่น ทำ�คะแนนได้ 80% จากกติกา จ่ายเงินสดค่าตั๋วเป็นมูลค่า
20% ของค่าตั๋ว เป็นต้น
3. คะแนนของผู้สมัครที่ท�ำ คะแนนเกิน 50% ของกฏเกณฑ์ข้อ 1 แต่ไม่ถึง 100%
จะถู ก Roll-Up ขึ ้ นไปเป็ นคะแนนท่ อ งเที ่ ยวของ Up-Line ที่ผ่านกฏเกณฑ์
การคิดคะแนนในข้อ 1
ให้รางวัลกับตัวเอง และคนที่คุณรัก
ไปท่องเที่ยวออสเตรียดินแดนในฝันกับไทยธรรมนะคะ

ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า เยี่ยมชมสำ�นักงานใหญ่ไวทอป
สานสัมพันธ์ ไทย-จีน สายสัมพันธ์ ไทยธรรม – ไวทอป
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนท่านผูน้ �ำ ผูเ้ ป็นเจ้าของศูนย์ใหญ่ และศูนย์ยอ่ ย ในเดือนตุลาคม 2015 ด้วยทริปพิเศษ เยีย่ ม
ชมสำ�นักงานใหญ่ของไวทอป ไบโอเอนเนอร์จี แหล่งผลิตเส้นใยอัจฉริยะ และเครือ่ งทำ�น้�ำ อัลคาไลน์ ไวทอป ทีเ่ มืองเศรษฐกิจ
พิเศษจูไห่ ช้อปปิง้ ทีต่ ลาดใต้ดนิ กงเป่ย แหล่งช้อปปิง้ ใหญ่ของเมืองจูไห่ จากนัน้ นำ�ท่านสูม่ าเก๊า ชม “โบสถ์เซนต์ปอล” สัญลักษณ์
แห่งเมืองมาเก๊า ช้อปปิง้ ที่ เซนาโด้สแควร์ แหล่งช้อปปิง้ อันเลือ่ งชือ่ ของมาเก๊า ชม ความยิง่ ใหญ่อลังการของ THE VENETIAN
ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย เดินทางไปฮ่องกงด้วยเรือเฟอร์ร่ี ไปจุดชมวิว “วิคทอเรียพีค Victoria Peak” ชมความสวยงาม
ของอ่าววิคทอเรีย แวะนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ซึง่ เป็นสถานทีอ่ นั ศักดิส์ ทิ ธิข์ องฮ่องกงด้วยเงื่อนไขสุดพิเศษ เฉพาะศูนย์ ใหญ่
และศูนย์ย่อยเท่านั้น
กติกาท่องเที่ยว

1. เป็นผู้นำ�ที่เปิดศูนย์ใหญ่หรือศูนย์ย่อย
2. มียอดจำ�หน่ายไวทอป (รวมผลิตภัณฑ์เส้นใย
อัจฉริยะ MBF และเครือ่ งทำ�น้�ำ อัลคาไลน์ไวทอป)
ตัง้ แต่วนั ที่ 6 สิงหาคม 2014 ถึง 5 กันยายน 2015
(13 เดือน) 1,152,000 คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ
88,616 คะแนน)
3. ผูท้ ย่ี น่ื ความจำ�นงทริป Hi-Light China ครัง้ ที่ 5
ไม่สามารถ นำ�ยอดผลิตภัณฑ์ไวทอป ไปรวมกับ
โปรโมชั่นยอดศูนย์ประจำ�เดือนได้
R
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สุดพิเศษ!

1. คะแนนทุกคะแนน นำ�ไปรวมทริปใหญ่ตา่ งประเทศ
และคะแนน Booming Thaidham
2. คะแนนทุกคะแนน สามารถนำ�มาคำ�นวณเป็นตัว๋ ฟรี
หรือส่วนหนึ่งของตั๋วทัวร์ประเทศจีนครั้งนี้ได้
3. หากท่านตัดสินใจไม่ไปกับทริป คะแนนทุกคะแนน
สามารถคืนกลับเป็นโปรโมชัน่ ยอดศูนย์ และโปรโมชัน่
ของรางวัลในเดือนพฤศจิกายน 2015 ได้
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โครงการศาสตร์ยุคใหม่
ทางด้านชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพ

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

สำ�หรับท่านใดที่สนใจเข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 2 ในวันที่ 26-27 สิงหาคมนี้
สามารถลงทะเบียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-363-7699
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วารสารราย 2 เดือนของ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์
บ้านของเรา บอกข่าวคราวความเคลื่อนไหว โปรแกรมการบรรยายทั่วประเทศ ข่าวสารทันสมัย และแพทย์ทางเลือก
รวมประสบการณ์จริงจากผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ทว่ั ประเทศ เพียงสมัครสมาชิกเล่มละ 25 บาท (รวมค่าจัดส่ง) ปีละ 150 บาท หรือ
เพียงเดือนละ 12.50 บาท ท่านก็จะได้รบั วารสาร 4 สี ขนาด A4 ความหนา 20 หน้า ส่งตรงถึงบ้านทุกฉบับ

ใบสมัครสมาชิกวารสาร TDA Newsletter
สมัครใหม่

ต่ออายุ (หมายเลขสมาชิก)...................................................................

ข้อมูลสมาชิก
เพศ

ชาย

หญิง หมายเลขประจำ�ตัวประชาชน........................................ชื่อ.................................นามสกุล.................................วัน/เดือน/ปีเกิด...................อาชีพ........................

มาเป็นสมาชิก TDA Newsletter กันเถอะ

สถานที่จัดส่งวารสาร
เลขที่.........................บริษัท/อาคาร........................................ตรอก/ซอย...................................ถนน.....................................................แขวง/ตำ�บล..........................................................................
เขต/อำ�เภอ...............................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์ (บ้าน)..................................................................
โทรศัพท์ (มือถือ)....................................................โทรสาร........................................................E-mail..............................................................................................
การชำ�ระค่าสมัคร
ชำ�ระเป็นเงินสด
ชำ�ระค่าสมัคร โดยการโอนเงินเข้าทางบัญชีออมทรัพย์ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
ธนาคาร กรุงเทพ
สาขาอินทรารักษ์
เลขที่ 212-0-81073-0
ธนาคาร กสิกรไทย สาขาพระราม 9
เลขที่ 713-2-33215-5
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขาสุขาภิบาล 1 เลขที่ 265-1-22092-8
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาถนนนวมินทร์ เลขที่ 077-2-43476-3

ส่งใบสมัคร หรือถ่ายสำ�เนาส่งมาที่ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด โครงการพรีเมี่ยม เพลส เลขที่ 21/281-284 ซ.นวลจันทร์ 50
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230 โทร. 02-363-7699 โทรสาร 02-363-4422 www.thaidham.com

1. เวลาทำ�การของบริษทั ฯ
วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดบริการ 10.00 – 19.00 น.
วันอาทิตย์ และวันหยุดบริษทั ฯ หยุดตามวันนักขัตฤกษ์
2. วิธกี ารชำ�ระค่าสินค้ามี 3 วิธี ดังนี้
2.1 ชำ�ระเป็นเงินโอน
โดยท่านโอนเงินเข้าบัญชี บริษทั ฯ ตามราคาสินค้า
และแฟกซ์ใบโอนเงินพร้อมกับรายการทีส่ ง่ั มาที่
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์แฟกซ์ 02-363-4422
โอนเข้าบัญชีชอ่ื ...บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
• ธนาคาร กรุงเทพ สาขา อินทรารักษ์
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 212-0-81073-0
• ธนาคาร กสิกรไทย สาขา พระราม 9
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 713-2-33215-5
• ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนสุขาภิบาล 1
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 265-1-22092-8
• ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนนวมินทร์
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 077-2-43476-3
2.2 ชำ�ระเป็นเงินสด
• ซือ้ สินค้าด้วยตนเองทีบ่ ริษทั ฯ
2.3 ชำ�ระด้วยบัตรเครดิต
• ซือ้ สินค้าด้วยตนเองทีบ่ ริษทั ฯ
• ไม่คดิ ค่าธรรมเนียม กรณีช�ำ ระ 1,000 บาทขึน้ ไป
3.วิธกี ารส่งสินค้ามี 3 วิธี ดังนี้
3.1 ส่งทางไปรษณีย์
(กรณีทา่ นโอนเงินเข้าบัญชีบริษทั ฯ)
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สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
3.2 ส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
1. ซือ้ สินค้าในราคาสมาชิก
(กรณีทา่ นโอนเงินเข้าบัญชีบริษทั ฯ)
2. โฟลเดอร์ 1 ชุด (ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ
3.3 ส่งโดย Messenger
ทัง้ หมด รวมถึงรายละเอียดแผนการตลาดทีม่ ี
เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สัง่ ซือ้ ล่วงหน้า
ณ ปัจจุบนั )
อย่างน้อย 1 วัน
3.
ได้
รบั บัตรสมาชิก โดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
4.ค่าจัดส่งสินค้า (เริม่ 7 มี.ค. 2008)
4.
ผลประโยชน์
ตอบแทนตามแผนการตลาดของ
4.1 จัดส่งทางไปรษณีย์
บริ
ษ
ท
ั
ฯ
ซึ
ง
่
จะโอนเข้
าบัญชีสมาชิกในวันที่ 15
• สัง่ ซือ้ 3,000 บาท ขึน้ ไป จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
ของทุกเดือน(กรณีทต่ี รงกับวันหยุดจะโอนให้ใน
• สัง่ ซือ้ 5,000 บาท ขึน้ ไป จัดส่งฟรี (EMS)
วันทำ�การถัดไป)
• สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 3,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท (EMS)
5.
สิ
ทธิพเิ ศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษทั
• สัง่ ซือ้ 3,000 – 4,999 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS)
เงื
อ
่
นไขการสมั
ครสมาชิก
4.2 จัดส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
กรอกใบสมัครด้วยตนเองเท่านัน้ โดยระบุรายละเอียด
• ระบุรถทัวร์ หรือรถตู้
ที
่
ถ
ก
ู
ต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยเฉพาะ
- สัง่ ซือ้ 10,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
1.1
ชือ่ -สกุล
- สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 10,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
1.2
ที
อ่ ยูส่ �ำ หรับจัดส่งเอกสาร และสินค้าอย่างละเอียด
• จัดส่งโดย บริษทั ขนส่ง NTC
1.3 หมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ะดวกในการติดต่อ
- สัง่ ซือ้ 5,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
1.4 เลขทีบ่ ตั รประชาชน พร้อมแนบสำ�เนา
- สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท
1.5 เลขทีบ่ ญ
ั ชีออมทรัพย์ของผูส้ มัคร พร้อมแนบ
4.3 จัดส่งโดย Messenger
สำ
�
เนา
• สัง่ ซือ้ 5,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
1.6 ชือ่ สปอนเซอร์ (ผูแ้ นะนำ�)
• สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
1.7 ค่าสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ 250 บาท
หมายเหตุ : กรณีทส่ี มัครสมาชิกเพียงอย่างเดียว ค่าสมัคร
สมาชิก 250 บาท ตลอดชีพ เสียค่าจัดส่งเอกสาร 50 บาท
(ลงทะเบียน) กรณีทไ่ี ม่สามารถสมัครด้วยตนเอง

ศูนย์ ใหญ่
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ศูนย์บางคอแหลม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 291-8789 ศูนย์สายไหม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 998-3866
ศูนย์ภาษีเจริญ จ. กรุงเทพฯ โทร. (081) 924-2551 ศูนย์สำ�โรงเหนือ จ.สมุทรปราการ โทร. (02) 394-2959

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

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

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

ข่าว... ประชาสัมพันธ์
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ มีนโยบายในการกระจายศูนย์ใหญ่ทั่วประเทศ เพื่อรองรับโครงการใหม่ที่เตรียมเปิดตัว
ในปี 2015 นี้ จึงขอแจ้งให้พี่น้องไทยธรรมฯ ทราบถึงจังหวัดที่ยังไม่มีศูนย์ใหญ่ พี่น้องท่านใด หรือสายงานของ
พี่น้องท่านใดที่สนใจ สามารถยื่นแบบฟอร์มแสดงความจำ�นงเป็นศูนย์ใหญ่ได้ที่ ผู้จัดการเขต (Area Manager)
และผู้ช่วยผู้จัดการเขต (Assistant Area Manager) ทุกท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัว ไทยธรรม”

1. คุณปนัดดา วิถีพัฒน์ (มด)
โทร. 08-6367-7804
2. คุณรัชชาภา ไชยมล (วิว)
โทร. 08-6358-8052

ต้องการศูนย์ใหญ่ในจังหวัดต่อไปนี้
ภาคกลาง
• กรุงเทพฯ

  (เขตละ 1 ศูนย์)
• กาญจนบุรี
• ฉะเชิงเทรา
• ชัยนาท
• ประจวบคีรีขันธ์
• นนทบุรี
• ปทุมธานี
• พระนครศรีอยุธยา

• ราชบุรี
• ลพบุรี
• สมุทรสงคราม
• สมุทรสาคร

• สุพรรณบุรี
• สระบุรี
• สิงห์บุรี
• อ่างทอง
• นครนายก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• กาฬสินธ์ุ • ร้อยเอ็ด
• ขอนแก่น
• ชัยภูมิ
• นครพนม
• นครราชสีมา
• บุรีรัมย์
• บึงกาฬ
• มหาสารคาม
• มุกดาหาร
• ยโสธร

• เลย
• ศรีสะเกษ
• สกลนคร
• สุรินทร์
• หนองคาย
• หนองบัวล�ำภู
• อ�ำนาจเจริญ
• อุดรธานี
• อุบลราชธานี

ภาคเหนือ

• เชียงราย
• เชียงใหม่
• ตาก (อ.เมือง)
• น่าน
• พะเยา
• เพชรบูรณ์
• แม่ฮ่องสอน
• ล�ำปาง
• ล�ำพูน
• สุโขทัย

• อุตรดิตถ์
• ก�ำแพงเพชร
• พิจิตร
• อุทัยธานี
• พิษณุโลก

ภาคใต้

• สุราษฎร์ธานี
• กระบี่
• นราธิวาส   (อ.เกาะพะงัน)
• สุราษฎร์ธานี
• ปัตตานี
  (อ.เกาะสมุย)
• ตรัง
• สุราษฎร์ธานี
• พังงา
  (อ.เมือง)  
• ภูเก็ต
• ยะลา
• ระนอง
• สตูล
• สงขลา (อ.เมือง)

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

19

20

