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พบกับสาระความรูน้ วัตกรรมการย้อนวัยโลก และเคล็ดลับในการทำ�ธุรกิจ
เครือข่ายสุขภาพให้ประสบผลสำ�เร็จ ในรายการ TDA Healti Secret
ดำ�เนินรายการโดยพี่เปิ้ล จารุณี เดส์แน็ช และพี่ยุ้ย อาริยา สาริกะภูติ
โดยออกอากาศทางคลื่นวิทยุ ดังต่อไปนี้
- FM 101 MHz. RR1 ทุกวันเสาร์ เวลา 19.30-21.00 น.
คลื่นความถี่ครอบคลุมพื้นที่ : 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 หรือฟังออนไลน์ได้ที่ www.fm101talk.com
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และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่
http://www.youtube.com/healtisecret

บ้ข อาง เนนี
้
รา

เรื่องของ

โฟกัส

เนื่องจากมนุษย์เราทุกคน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่
เป็นร่างกาย กับส่วนที่เป็นจิตวิญญาณ ส่วนที่เป็นความคิดของเรา จึง
เป็นคลื่นที่มีพลัง การมุ่งมั่นทำ�สิ่งใด อย่างตั้งใจ จะทำ�ให้เกิดสมาธิโดย
อัตโนมัติ ซึ่งเป็นฐานสำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดปัญญาหยั่งรู้
เราทั้งหลาย อาจมีหลากหลายเรื่องราวที่อยากทำ�ในชีวิต แต่
การกระจายโฟกัส (Focus) ออกไป ทำ�ให้พลังงานที่เราส่งออกไป
แบบกระจัดกระจายนั้น ไม่เข้มข้นเท่าที่ควร พูดง่ายๆ คือ ไม่มีพลัง
เพียงพอ ที่จะทำ�ให้สิ่งที่ท่านต้องการ ลุล่วงไปได้
ท่านอาจจะสามารถทำ�หลายสิง่ หลายอย่างพร้อมกันได้ในชีวติ
หากท่านมีโฟกัส และสมาธิที่เพียงพอในแต่ละอย่าง แต่โดยทั่วไปแล้ว
มันก็ยังเป็นเรื่องยาก เรื่องที่น่าสนใจของโฟกัส ก็คือ เมื่อท่านโฟกัสใน
สิ่งใด ความชำ�นาญของท่านที่มีต่อสิ่งนั้น จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ความรู้
จากแหล่งที่มองไม่เห็นในเรื่องราวที่ท่านกำ�ลังทำ�อยู่ จะผ่านเข้ามายัง
จิตใต้ส�ำ นึกของท่าน ทำ�ให้ท่านมีความรู้ ความชำ�นาญในสิ่งที่ท่าน
กำ�ลังทำ�อยู่มากขึ้นเรื่อยๆ

ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ เราโฟกัสในเรือ่ งนวัตกรรมด้านสุขภาพ
ความงาม และการอยู่ดีกินดี มีรายได้ที่มั่นคงแน่นอน ของพี่น้อง
ไทยธรรม จิตวิญญาณของเราทุกคนที่ทำ�งานร่วมกัน มุ่งมั่นตรงไป
เพื่อสิ่งเดียว เราโฟกัสที่จะสร้างสรรค์สังคมใหม่ แห่งการช่วยเหลือ
เกื้อกูล รัก และสามัคคี โดยไม่มีการแบ่งแยก เป็นความรักกันฉันพี่
น้องเพื่อนฝูง ดุจคนในครอบครัวเดียวกัน ทุกเรื่องราว ทุกกิจกรรม
ทุกผลิตภัณฑ์ของไทยธรรม มุ่งตรงไปเพื่อการสร้างสรรค์ ในสิ่งที่ดี
ที่สุด ที่เราจะทำ�ให้ผู้อื่น ดุจดั่งที่เราจะทำ�ให้ตัวเอง
ขอให้พี่น้องไทยธรรม ค้นหาเป้าหมายในชีวิตของท่าน
แต่ละคนให้เจอ ว่าเราเกิดมาเพื่อสิ่งใด และจงมุ่งมั่นโฟกัสในสิ่งนั้น
แล้วความสำ�เร็จทั้งทางโลก และทางธรรม ความมีสุขภาพที่ดี ทั้งกาย
ใจ และจิตวิญญาณ และความสงบสุขในจิตใจ จะเป็นของท่านอย่าง
ที่ท่านจะรู้ได้ด้วยตนเอง
ด้วยความจริงใจ
จารุณี เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร

ดร.ภญ.อาริยา สาริกะภูติ
กรรมการบริหาร

E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com
Facebook : wearethaidham
ID Line : ariyathaidham
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พาร์ทไทม์อัศจรรย์
จากโกเมน
ขึ้นตำ�แหน่งเพชร
ภายใน 3 เดือน
พิชิตรางวัลผ้าห่มขนหนูไวทอป
ไบโอเอนเนอร์จี มูลค่า
6,900 บาท จากการเปลี่ยน
ตำ�แหน่งโกเมน ขึ้นเป็นตำ�แหน่ง
เพชร ได้ภายใน 3 เดือน
นฤมล สังข์เกิดสุข
Defini Coach 2
ดิฉนั ทำ�งานประจำ�ทางด้านการเงินทีบ่ ริษทั แห่งหนึง่ เป็นเวลา
16 ปี มีรายได้ประจำ� ทำ�งานจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ เคยคิดว่า
เวลาหลังจากทำ�งานประจำ�มันเหลือ และหมดไปโดยไม่มปี ระโยชน์ จึง
สนใจอยากทำ�งานขาย เริม่ มองหาสินค้าขายออนไลน์ แต่กไ็ ม่กล้าเริม่ ต้น
ไม่รู้จะเริ่มจากจุดไหน จึงทำ�ให้สิ่งที่คิดจะใช้เวลาว่างหลังเลิกงานทำ�
อย่างอื่น เป็นเพียงแค่ความคิด ไม่เคยได้ลงมือทำ�
จนดิฉันประสบปัญหาด้านสุขภาพ น้ำ�หนักตัวเพิ่มขึ้น จาก
การรักษาอาการของช็อคโกแลตซีสต์ โรคกระเพาะ และภูมิแพ้อากาศ
จนวันหนึ่งได้รับคำ�แนะนำ�จากเพื่อนเก่าสมัยเรียน คือ คุณจุฑานาถ
สิงห์ถม หรือโค้ชเอ๋ ให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม
ดิฉันเห็นว่าเพื่อนสวยขึ้น จากที่เคยอ้วนก็ผอมลง และดูดีขึ้นมากๆ
ก็รสู้ กึ สนใจ โค้ชเอ๋แนะนำ�ให้ดฉิ นั ทดลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
น้ำ�มันปลาชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น น้ำ�มันมะพร้าวสกัดเย็นผสม
โคคิวเท็น สมุนไพรจีนชาชง และสารสกัดพรีไบโอติก และโพรไบโอติก
ร่วมกับการใช้สตู รลดน้�ำ หนักคีโตเจนิค ไดเอท คือกินมัน เผามัน ยิง่ กิน
ยิ่งผอม กินได้จนอิ่ม โดยไม่ต้องอดอาหาร เพียงแค่ไม่รับประทานแป้ง
น้ำ�ตาล ผลไม้ รวมถึงผักมีหัวทุกชนิด เพียงสัปดาห์แรก น้ำ�หนักตัว
เริ่มลดลง จนเดือนที่ 2 สัดส่วนก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ดิฉันจึงได้เริ่ม
แนะนำ�ผลิตภัณฑ์ทเ่ี รารับประทานอยู่ ให้ผทู้ ส่ี นใจทดลองใช้ดว้ ย ผ่านไป
3 เดือน ดิฉันสามารถลดน้ำ�หนักได้ถึง 12 กิโลกรัม จาก 66 กิโลกรัม
ลดลงเหลือ 54 กิโลกรัม โรคต่างๆ ทีเ่ ป็นอยูเ่ ริม่ ดีขน้ึ แพทย์ได้ลดยาที่ใช้
เป็นประจำ�ลง จนปัจจุบนั ไม่ตอ้ งรับประทานยาอีกแล้ว จากเหตุการณ์น้ี
เป็นจุดเริ่มต้นของการทำ�งานเครือข่ายเป็นพาร์ทไทม์ โดยการบอกต่อ
อย่างเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ยากอย่างทีค่ ดิ เพียงแค่คดิ และลงมือทำ�
เป็นการบอกต่อด้วยสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพของคนไทย เพือ่ คนไทยอย่างแท้จริง
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หลังจากเริ่มมีรายได้ ดิฉันได้ศึกษาการทำ�งานเครือข่าย
อย่างจริงจัง และมีโอกาสเข้าอบรมผลิตภัณฑ์ และการเป็นโค้ช
ลดน้�ำ หนักมืออาชีพ ทำ�ให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์มากขึน้ หลายด้าน
ทั้งเรื่องของการลดน้ำ�หนัก และการดูแลรักษาสุขภาพ รวมไปถึง
แผนการตลาดที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถบอกต่อ และสร้าง
เครือข่ายได้ ทำ�ให้ดิฉันสามารถขึ้นตำ�แหน่งเพชรได้ภายใน 3 เดือน มี
รายได้เพิม่ ขึน้ จากเงินเดือนประจำ�ได้อย่างลงตัวค่ะ เป็นงานพาร์ทไทม์
ที่อัศจรรย์มาก เพียงแค่ลงมือทำ� ก็มีรายได้เพิ่ม ได้ท่องเที่ยวไปกับ
ครอบครัวไทยธรรมที่อบอุ่น และอบอวลด้วยความรัก มีความสุขใน
ชีวิตมากขึ้น ได้ใช้เวลาในชีวิตได้อย่างคุ้มค่า และมีความสุข ได้พบ
กับครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งที่มีแต่ความรัก ความอบอุ่นให้แก่
กัน มีความสุขทุกครั้งที่ได้เจอกับพี่น้องไทยธรรม
ดิฉนั เชือ่ ว่าจักรวาลมีแรงดึงดูดพลังงานบางอย่าง เป็นคลืน่
พลังงานสีชมพู ทีท่ �ำ ให้เราได้เจอกัน ได้รจู้ กั กัน และได้รว่ มงานกัน
ทำ�ให้ยง่ิ ทำ�ยิง่ สนุก และมีความสุขกับสิง่ ทีท่ �ำ ถือว่าเป็นก้าวแห่งความสำ�เร็จ
ในงานทีท่ �ำ เราทำ�ได้ทกุ อย่างทีอ่ ยากทำ� คุณก็ท�ำ ได้เช่นกัน เพียงแค่คดิ
และลงมือทำ�เท่านั้นค่ะ

หลังจากรับประทานต่อเนื่อง
3 เดือน อาการปวดต่างๆ
ที่เคยเป็นก็หายไป และ
ที่ดีใจที่สุด คือก้อนซีสต์ยุบ
หมดเลยค่ะ
สายสุรยี ์ อรรถบดี
Defini Coach 3
อายุ 49 ปี
จ.กรุงเทพฯ

เมือ่ ปี 2002 ดิฉนั เป็นช็อคโกแลตซีสต์ ในรังไข่ดา้ นขวา มี
อาการปวดท้องน้อย ประจำ�เดือนมากระปิดกระปอย บางเดือนก็มามาก
มีอาการคลื่นไส้ และอาเจียน จึงไปตรวจที่คลินิก แพทย์วินิจฉัยว่า
เป็นโรคกระเพาะ ก็รักษามานานกว่า 4 ปี จนมีอาการปัสสาวะบ่อย
และปวดท้องมาก แพทย์ตรวจภายใน และอัลตร้าซาวด์ พบก้อนซีสต์
ขนาด 10 ซม. จึงผ่าตัดออก เวลาผ่านไป 5 ปี ดิฉนั มีอาการ
ปวดท้องมาก ทุกครัง้ ทีม่ ปี ระจำ�เดือน จึงไปพบแพทย์อกี ครัง้ ตรวจพบว่า
มีก้อนเนื้อในรังไข่อีกข้าง ขนาด 5 ซม. แพทย์แนะนำ� 2 ทางเลือก
คือผ่าตัด หรือจะฉีดยาคุม 6 เข็ม เป็นเวลา 6 เดือนติดต่อกัน ดิฉัน
เลือกฉีดยาคุม เพราะกลัวการผ่าตัด และแพ้ยาสลบ หลังจากฉีดยาคุม
ไปได้ 6 เดือน ไปตรวจอีกครั้ง พบว่าก้อนเล็กลงเหลือ 3 ซม. แต่
กลับเจอว่ามีก้อนเล็กๆ อีกหลายก้อนที่รังไข่ และมดลูก และผลจาก
การฉีดยาคุม คือน้ำ�หนักเพิ่มขึ้นจาก 58 กก. เป็น 74 กก. มีอาการ
ปวดหัวบ่อย เป็นภูมแิ พ้ มีน�ำ้ มูกไหลทุกเช้า แถมมีคา่ ความดันโลหิต
และไตรกลีเซอร์ไรด์สงู อีกด้วย จนดิฉนั ได้มารูจ้ กั คุณณพิชญา เลิศวาทิน
หรือโค้ชพิชา ทีม่ าให้บริการตรวจสุขภาพพลังงานด้วยเครือ่ งควอนตัม
ผลการตรวจก็พบความผิดปกติของพลังงานในรังไข่ และมดลูก ซึ่ง
ตรงกับอาการทีต่ วั เองเป็นอยูแ่ ล้ว โค้ชพิชาได้แนะนำ�ให้ลองรับประทาน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม คือ ชุดบำ�รุงสมอง หัวใจ ไต
และกระดูก มีน�ำ้ มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็นผสมสารสกัดเม็ดองุน่ น้�ำ มันปลา
ผสมสารสกัดจากใบแปะก๊วย น้ำ�มันรำ�ข้าวผสมโคคิวเทน สารสกัด
คอลลาเจนจากปลาทะเลน้�ำ ลึก สารอาหารบำ�รุงกระดูก และอีกตัวหนึง่
ทีอ่ าจช่วยลดขนาดของซีสต์ คือสารสกัดเมล็ดองุน่ ผสมสารสกัดขมิน้ ชัน
รับประทานไปได้ 1 เดือน รูส้ กึ ว่าอารมณ์ดขี น้ึ ไม่ปวดหัว ไม่ปวดท้อง
เวลามีประจำ�เดือน หลังจากรับประทานต่อเนือ่ ง 3 เดือน อาการปวด
ต่างๆ ที่เคยเป็นก็หายไป และที่ดีใจที่สุดคือก้อนซีสต์ยุบหมดเลยค่ะ
ทำ�ให้ไม่ตอ้ งตัดรังไข่อกี ข้าง ประทับใจมากๆ ค่ะ จึงรับประทานต่อเนือ่ ง

Before
2012 74 Kg.

After

2016 58 Kg.

มาจนถึงปัจจุบนั และดิฉนั ยังรับประทานสมุนไพรเพือ่ การปรับสมดุล
ฮอร์โมนสตรี และสารอาหารจำ�เป็นสำ�หรับสตรีวัยทองเพิ่มด้วย รู้สึก
มีความสุข และประทับใจมากกับผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง
สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างคือ ไทยธรรมให้โอกาสดิฉันได้มีศูนย์ย่อยของตัวเอง
ทำ�ให้มีรายได้จากการบริโภค และบอกต่อผู้อื่น และได้รับโอกาส
เข้าร่วมอบรมการเป็นโค้ชลดน้ำ�หนักรุ่นที่ 3 ของไทยธรรม ได้รับ
ใบประกาศนียบัตรโค้ชลดน้ำ�หนักมืออาชีพ เป็นอีกอาชีพที่สร้าง
ความภูมิใจในชีวิตค่ะ
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มาสลาย

ไขมั
น
เกาะตับ
กันเถอะ
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โรคไขมันเกาะตับ หรือ Fatty Liver เป็นภาวะ

ทีม่ ีไขมันแทรกอยูใ่ นเนือ้ ตับ ซึง่ ตับโดยปกติ จะมีไขมัน
แทรกอยูป่ ระมาณ 5% - 10% หากปริมาณไขมันที่
แทรกอยู่ในเนื้อตับเกินกว่า 10% คุณกำ�ลังมีภาวะ
ไขมันเกาะตับ
ไขมันที่เกาะตับ ส่วนใหญ่มักจะเป็นไขมัน
ไตรกลีเซอร์ ไรด์ และเป็นโรคทีพ
่ บบ่อย โดยในคนทีม่ ี
ภาวะ Metabolic Syndrome หรือโรคไม่เผาผลาญ
หรือโรคอ้วนลงพุง จะมีโอกาสเป็นโรคไขมันเกาะตับได้
ถึง 90% และในคนอ้วน จะมีโอกาสเป็นโรคไขมันเกาะตับ
ได้ถงึ 75%

สาเหตุของการเกิดไขมันเกาะตับ

1. อาหาร อาหารที่ทำ�ให้เกิดไขมันเกาะตับ มีดังนี้
1.1 อาหารจำ�พวกคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ผ่านการขัดสี
1.2 อาหารที่เต็มไปด้วยไขมันไม่ดี เช่น น้ำ�มันที่ผ่านการทอดซ้ำ�
อาหารที่ทอดด้วยน้ำ�มันเดือด เนยเทียม ไขมันทรานส์ เนื้อสัตว์
สำ�เร็จรูป เนื้อสัตว์แช่แข็ง น้ำ�มันพืชที่ผ่านการแปรรูป
1.3 อาหารที่ประกอบด้วยผัก และผลไม้สดน้อยเกินไป
1.4 อาหารทีม่ สี ารต้านอนุมลู อิสระน้อยเกินไป โดยเฉพาะวิตามินซี
และแร่ธาตุซีลีเนียม
1.5 อาหารที่มีโปรตีนชนิดดี น้อยเกินไป
เป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจทีว่ า่ อาหารทีม่ ผี ลทำ�ให้ไขมันเกาะตับมากทีส่ ดุ
คือ สารอาหารจำ�พวกคาร์โบไฮเดรต เช่น ข้าว แป้ง น้�ำ ตาล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง กลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่ผ่านการขัดสีแล้ว ไม่ใช่อาหารที่
โคเลสเตอรอลสูง อย่างทีค่ นส่วนใหญ่เข้าใจ โดยเฉพาะคนทีร่ บั ประทาน
อาหารจำ�พวกคาร์โบไฮเดรต โดยไม่มกี ารออกกำ�ลังกายร่วมด้วย จะมี
โอกาสเกิดโรคแห่งการไม่เผาผลาญ หรือ Metabolic Syndrome X
และเกิดไขมันเกาะตับสูงมาก
2. ยาบางชนิดเป็นอันตรายต่อตับ เช่น ยาลดอาการอักเสบบางชนิด
ยากดภูมิต้านทาน ยาแก้ปวด และยาลดโคเลสเตอรอล ฯลฯ
ท่านต้องอ่านเอกสารกำ�กับยาของท่านให้ละเอียด ว่ายาที่ท่าน
รับประทานอยู่ มีอันตรายต่อตับหรือไม่
3. แอลกอฮอล์ สารเสพติด และสารกระตุ้นกลุ่มแอมเฟตามีน เป็น
อันตรายต่อตับ
4. สารพิษในสิ่งแวดล้อม เช่น ตัวทำ�ละลายต่างๆ สี พลาสติก กาว
ยาฆ่าแมลง ยากำ�จัดศัตรูพืช น้ำ�ยาทำ�ความสะอาด น้ำ�ยาซักแห้ง
และน้ำ�ยาต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
5. ผู้มีพันธุกรรมเป็นโรคเบาหวาน ไขมันเกาะตับ
หรือตับแข็ง
6. ผู้ที่เป็นโรคอ้วน มีน้ำ�หนักเกิน หรือ ผู้ที่
เป็นเบาหวาน คนอ้วนมีโอกาสตรวจพบ
ไขมันเกาะตับถึง 75% ผู้ที่เป็นโรคไม่
เผาผลาญ อ้วนลงพุง มีโอกาสเป็น
ไขมันเกาะตับถึง 90%
7. ผู้ที่ผ่านการตัดต่อทางเดินอาหารเพื่อ
การลดน้ำ�หนัก

โปรแกรมการสลายไขมันเกาะตับ

1. ลด ละ เลิก การรับประทานสารอาหารกลุม่ คาร์โบไฮเดรต คือ ข้าว
แป้ง น้ำ�ตาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คาร์โบไฮเดรตที่ผ่านการขัดสี
หรือแปรรูปแล้ว
2. เพิ่มปริมาณพืช ผัก ผลไม้ดิบในมื้ออาหาร
3. รับประทานโปรตีนชนิดดีอย่างเพียงพอ ได้แก่ เนื้อสัตว์เล็ก หรือที่
เรียกว่า White Meat เช่น ไก่ กุ้ง ปลา ปู อาหารทะเล ไข่ หากจะ
รับประทานเนื้อสัตว์ใหญ่ ให้เลือกชนิดที่ไม่ติดมัน เนยแข็ง ถั่ว
4. รับประทานไขมันชนิดดีอย่างเพียงพอ ได้แก่ น้�ำ มันมะกอก น้�ำ มันปลา
น้ำ�มันมะพร้าวสกัดเย็น ถั่ว และเมล็ดธัญพืช เนยแข็ง และโยเกิร์ต
ปลาจากทะเลเหนือ เช่น แซลมอน ทูน่า และซาร์ดีน อะโวคาโด
น้ำ�มันแฟลกซีท
5. อย่ารับประทานอาหารมือ้ ใหญ่ ผูท้ ม่ี ไี ขมันเกาะตับ มีแนวโน้มจะเกิด
กรดไหลย้อนได้งา่ ย หากรับประทานอาหารมื้อใหญ่
6. รับประทานอาหารบำ�รุงตับ และล้างพิษตับ ได้แก่ สารอาหารกลุ่ม
กระตุ้นการสร้างกลูต้าไธโอน ผักตระกูลกะหล่ำ� และบล็อคโคลี่
ขมิ้นชััน
7. ดื่มน้ำ�ให้เพียงพอ อย่างน้อยวันละ 2.4 – 3 ลิตร
8. ออกกำ�ลังกายสม่ำ�เสมอ
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สารอาหารสำ�หรับ

โรคตับ
และ

โรคไต

ตับ เป็นอวัยวะที่ทำ�หน้าที่กำ�จัดสารพิษ และเป็นศูนย์กลาง
ของการแปรรูป คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ในขณะที่ ไต
เป็นอวัยวะที่ทำ�หน้าที่กรองของเสียออกจากร่างกาย และขับออกทาง
ปัสสาวะ สภาวะใดๆ ก็ตาม ทีท่ �ำ ให้การทำ�งานของไตลดลง เรียกว่า
สภาวะไตวาย (Renal Failure) ซึ่งมีอาการตั้งแต่ไตวายเรื้อรัง จนถึง
ไตวายเฉียบพลัน ซึ่งต้องอาศัยการฟอกไต ในกระบวนการฟอกไต
ร่างกายจะมีการสูญเสียกรดอะมิโนออกไปจำ�นวนหนึ่ง ดังนั้น ผู้ป่วยที่
ได้รับการฟอกไต ควรจะได้รับสารอาหารที่มีกรดอะมิโนจำ�เป็นทดแทน
มีรายงานว่า กรดอะมิโนบางชนิด เช่น แอล-อาร์จินีน
แอล-ออร์นิทีน แอล-กลูตามีน และแอล-เมธิโอนีน ทำ�ให้การทำ�งาน
ของไต ในผู้ป่วยไตวายดีขึ้น นอกจากนี้ แอล-อาร์จินีน ยังมีบทบาทลด
ความดันโลหิต ซึง่ เป็นอาการแทรกซ้อนของภาวะไตวาย แอล-อาร์จนิ นี
แอล-กลูตามีน และ แอล-เมธิโอนีน ยังทำ�หน้าที่ตา้ นอนุมูลอิสระ ลด
ความเสียหายของไตที่เสื่อมสภาพลงด้วย
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แอล-อาร์จนิ นี (L-Arginine)

มีผลงานวิจัย
การให้ แอล-อาร์จินีน ในหนูทดลองที่มีภาวะไตวาย พบว่า ทำ�ให้
อัตราการกรองดีขึ้น และมีเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงหน่วยไตมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังช่วยลดความดันโลหิต อันเป็นผลข้างเคียงของภาวะ
ไตวาย และยับยั้งการเกิดสาร AGE (Advanced Glycation End
Products) ซึ่งเป็นสารที่ทำ�ให้หลอดเลือดอักเสบอีกด้วย

r
e
v
i
L

แอล-กลูตามีน (L-Glutamin) เป็นสารต้าน

อนุมลู อิสระชนิดหนึง่ รวมทัง้ เป็นหนึง่ ในสารตัง้ ต้นการสร้างกลูตา้ ไธโอน
ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตลิ ดการถูกทำ�ลายของไตโดยอนุมลู อิสระ และเป็นสารอาหาร
เพือ่ การล้างพิษตับ

แอล-ซีสเทอีน (L-Cysteine)

เป็นสารต้าน
อนุมลู อิสระชนิดหนึง่ รวมทัง้ เป็นหนึง่ ในสารตัง้ ต้นการสร้างกลูตา้ ไธโอน
ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตลิ ดการถูกทำ�ลายของไตโดยอนุมลู อิสระ และเป็นสารอาหาร
เพือ่ การล้างพิษตับ

แอล-เมทิโอนีน (L-Methionine) เป็นสารต้าน
อนุมลู อิสระอีกชนิดหนึง่ ลดการถูกทำ�ลายของหน่วยไต และซ่อมเซลล์
ตับทีเ่ สือ่ มสภาพ

เพอร์รดี อกซีน ไฮโดรคลอไรด์
(Peridoxine Hydrochloride)

K
i

ให้วิตามินบี 6 ในผู้ป่วยโรคไตมักจะขาดวิตามินบี 6
เมื่อได้รับวิตามินบี 6 พบว่า มีอัตราการทำ�งานของไตเพิ่มขึ้น

วิตามินดี 3 (Vitamin D3) เนือ่ งจากวิตามินดี

มีการแปรรูปให้อยู่ในรูปที่ใช้งานได้ที่ไต ผู้ป่วยไตวายจะมีอาการขาด
วิตามินดี และควรได้รับวิตามินดีเสริม เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน

dn

ey

แอล-ออร์นทิ นี (L-Ornitine) มีผลงานวิจยั References :

การให้ แอล-อาร์จนิ นี และแอล-ออร์นทิ นี ในเซลล์ตบั ของหนูทดลอง
ที่เป็นไตวาย พบว่า มีกรดกัวนิดิโอซัคซินิค (Guanidiosuccinic
Acid) ซึ่งเป็นสารจากการที่มียูเรีย (Urea) คั่งในตับลดลง แสดงว่า
มีสภาวะการทำ�งานของไตดีขึ้น
แอล-ออร์นิทีน เป็นกรดอะมิโนที่ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญ
แอลกอฮอล์ โดยทำ�ลายแอลกอฮอล์ และอะเซทัลดีไฮด์ ทำ�ให้หลับลึก
ขึ้น แม้หลังจากดื่มสุรา และเป็นสารกระตุ้นการสร้างโกรท ฮอร์โมน
ตัวหนึ่ง มีบทบาทสำ�คัญในการทำ�ลายแอมโมเนีย ซึ่งเป็นพิษต่อไต
และสมอง งานวิจยั การใช้กรดอะมิโนออร์นทิ นี ร่วมกับอาร์จนิ นี พบว่า
ทำ�ให้ไตของหนูทดลองที่ไตวาย ขับของเสียออกได้มากขึ้น และเลือด
ไปเลีย้ งหน่วยไตมากขึน้ ในยุโรปมีการใช้ แอล-ออร์นทิ นี เป็นยารักษา
โรคตับ และโรคไต ในผูป้ ว่ ยทีต่ บั และไตเสือ่ มอย่างรุนแรง หรือผูป้ ว่ ย
ตับวาย ไตวาย

1. Ando A. Orita Y. Nakata K. Tsubakihara Y. Takamitsu Y.Ueda
N.Yanase M. Abe H. Effect of low protein diet and surplus of
essential amino acids on the serum concentration and the urinary
excretion of methylguanidine and guanidinosuccinic acid in
chronic renal failure. Nephron. 24:161-9, 1979
2. Matsumoto Y. Amano I. Dialysis Therapy and Carnitine III.
Hemodialysis and carnitine. The Japanese Journal of Clinical
Dialysis. 16 (2): 23-9,2000
3. Tomochiro A. Kimura S. He H. Fujisawa Y. Nishiyama A.
Kiyomoto K. Aki Y. Tamaki T. Abe Y. Regional blood flow in
Dahl-Iwai salt-sensitive rats and the effects of dietary L-arginine
supplementation. American Journal of Physiology. 272 (4 Pt 2)
: R 1013-9, 1977
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น้�ำ มันปลา
สารอาหาร
จำ�เป็นสำ�หรับ

โรคตับ
โรคไต

และ

โรคไตทุกชนิดทำ�ให้เกิดอนุมูลอิสระเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งค่า
การอักเสบที่เพิ่มขึ้น ปัจจัยทั้งสองอย่างนี้ ทำ�ลายหน่วยไตให้เสื่อม
ลงไปอีก มีงานวิจัยการรับประทานกรดไขมันโอเมก้า-3 ในขนาดสูง
ช่วยในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ชื่อ
Exp Clin Transplan ในปี 20081 พบว่า ผู้ที่รับประทานน้ำ�มันปลา
ในขนาดสูง มีโอกาสถึง 31% ทีจ่ ะลดโอกาสเกิดโรคไตเรือ้ รัง และผูท้ ี่
ได้รับไตบริจาคที่รับประทานกรดไขมันโอเมก้า-3 ขนาดสูง จะทำ�ให้
ร่างกายต่อต้านไตที่ได้รับ น้อยกว่าผู้ที่ได้รับไตบริจาครับประทาน
กรดไขมันโอเมก้า-3 ในขนาดที่ต่ำ�กว่า1
ผูป้ ว่ ยโรคไต จะมีอนุมลู อิสระเกิดขึน้ ในร่างกายเป็นจำ�นวนมาก
ผู้ที่ได้รับการฟอกไตที่ได้รับกรดไขมันโอเมก้า-3 ปริมาณประมาณ
1,800 มก./วัน จะมีอาการต่อมหมวกไตอ่อนแรงน้อยลงมาก และ
ถ้าได้รับกรดไขมันโอเมก้า-3 ถึง 3,400 มก./วัน ระดับไขมัน
ไตรกลีเซอร์ไรด์จะน้อยลงอย่างมาก และทำ�ให้อัตราการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดน้อยลงไปด้วย2
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หากได้รับกรดไขมันโอเมก้า-3 ถึง 2,000 มก./วัน จะทำ�ให้
ค่าการอักเสบ และสารอนุมลู อิสระลดลงเป็นอย่างมากในผูป้ ว่ ยไตวาย
ระยะสุดท้าย หากได้รับถึง 4,000 มก./วัน จะทำ�ให้ค่าการทำ�งาน
ของไตดีขึ้นในผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นโรคไต3
ผู้ที่มีไขมันเกาะตับชนิดที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ (NonAlcoholic Fatty Liver) มีสดั ส่วนถึง 35% ของประชากรโลก ถ้าไม่ได้
รับการรักษา ก็จะลุกลามไปจนเป็นตับอักเสบ จากนั้นก็จะเป็นโรค
ตับแข็ง ผูท้ ม่ี ไี ขมันเกาะตับ มักจะมีระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดสูง
รวมไปถึงเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด มีงานวิจัยว่า
การรับประทานกรดไขมันโอเมก้า-3 ในขนาดสูง ลดโอกาสเกิดโรค
ต่างๆ ทีต่ ามมาจากการเกิดไขมันเกาะตับได้ถงึ 52% - 56% และ
การรับประทานกรดไขมันโอเมก้า-3 เพียงวันละ 1,000 มก. ยังป้องกัน
เซลล์ตับเสียหายจากการเกิดไขมันเกาะตับ ลดไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์
และทำ�ให้เนื้อตับดีขึ้นอีกด้วย
References :
1. Alexander JW, Goodman HR, Succop P, et al. Influence
of long chain polyunsaturated fatty acids and ornithine
concentrations on complications after renal transplant. Exp
Clin Transplant. 2008 Jun;6(2):118-26.
2. Hassan KS, Hassan SK, Hijazi EG, Khazim KO. Effects of
omega-3 on lipid profile and inflammation markers in peritoneal
dialysis patients. Ren Fail. 2010;32(9):1031-5.
3. Wong CY, Yiu KH, Li SW, et al. Fish-oil supplement has
neutral effects on vascular and metabolic function but
improves renal function in patients with Type 2 diabetes
mellitus. Diabet Med. 2010 Jan;27(1):54-60.

กินอะไร

ไม่เมาค้าง
แอลกอฮอล์
(ทำ�ให้เมา)

NADH
Alcohol Dehydrogenase

กลไกการเมา
อะเซทัลดี ไฮด์
(ทำ�ให้เมาค้าง)
อะเซทัลดี ไฮด์ส่วนเกิน
(ทำ�ให้เมาค้าง)

เมื่อเราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไป ซึ่งอยู่ในรูปของเอทานอล
(Ethanol) ร่างกายจะเปลี่ยนแอลกอฮอล์ให้ไปเป็นสารที่ใช้ในวงจร
สร้างพลังงาน ในขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง จะมีสารชนิดหนึ่ง
เกิดขึ้น มีชื่อว่า อะเซทัลดีไฮด์ ซึ่งทำ�ให้เกิดอาการต่างๆ เช่น คลื่นไส้
อาเจียน เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ บวม และคันตัว หลอดเลือดขยาย
หน้าแดง มือแดงได้ ปกติแล้วในร่างกายจะมีเอนไซม์ชอ่ื อะเซทัลดีไฮด์
ดีไฮโดรจีเนส (Acetaldehyde Dehydrogenase) ทำ�หน้าที่เปลี่ยน
อะเซทัลดีไฮด์ ให้เป็นสารอะซิเตท (Acetate) ซึ่งไม่มีอันตราย แต่
ในคนบางคน ร่างกายมีการสร้างเอนไซม์ตัวนี้น้อยกว่าปกติ เมื่อดื่ม
แอลกอฮอล์มาก และเร็วเกินไป จนร่างกายกำ�จัดออกไม่ทนั จะทำ�ให้
เกิดอาการเมาค้างได้
งานวิจยั หลายชิน้ พบว่า การได้รบั กรดอะมิโนออร์นทิ นี และ
ขมิน้ ชัน หลังการดืม่ สุรา ช่วยทำ�ลายสารอะเซทัลดีไฮด์ (Acetaldehyde)
ในกระแสเลือด ป้องกันอาการไม่สบาย หลังการดื่มสุรา และยังช่วย
เร่งการทำ�ลายแอลกอฮอล์ในเลือดอีกด้วย ทำ�ให้หลับดีขึ้น และ
ป้องกันอาการเมาค้าง รวมทั้งอาการอ่อนล้าในวันรุ่งขึ้นด้วย

NADH
Alcohol Acetaldehyde

อะซิเตท
(ไม่มีอันตราย)

ออร์นิทีน

References :
1. Kokubo T, Ikeshima E, Komatsu M, Kirisako T, Miura
Y, Horiuchi M, Tsuda A. L-ornithine-L-aspartate improves
alcohol-derived fatigue feeling in flushers -A questionnaire
study-Jpn Pharmacol Ther. 2012;40:205–212.
2. Cascales C, Cascales M, Santos-Ruiz A. Effect of chronic
ethanol or acetaldehyde on hepatic alcohol and aldehyde
dehydrogenases, aminotransferases and glutamate dehydrogenase. Rev Esp Fisiol.1985;41:19–27.
3. Gupta SC, Kismali G, Aggarwal BB. Curcumin, a component
of turmeric: from farm to pharmacy. Biofactors. 2013;39(1):2-13.
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อาหารเสริม

บำ�รุงตับ
กรดอะมิโนบำ�รุงตับ

1. กลุม่ ทีป่ อ้ งกันตับเสียหายแต่เริม่ ต้น
- กลุ่มกรดอะมิโนที่ทำ�ลายแอลกอฮอล์
และกระตุน้ การเผาผลาญไขมัน ลดไขมัน
ในตับ : กลูตามีน, ออร์นิทีน, ซีสเทอีน,
ไกลซีน, เมธิโอนีน

ถังเช่ากับตับ

- ลดความดันในหลอดเลือดดำ�ใหญ่ที่นำ�เลือดออกจากตับ
- ลดการถูกทำ�ลายของเนื้อเยื่อตับของเชื้อไวรัสตับอักเสบ
- ลดอาการอ่อนล้าเนื่องจากตับทำ�งานผิดปกติ

2. กลุ่มที่กระตุ้นการสร้างกลูต้าไธโอน
- กลูตามีน, กลูตามิค แอซิด, ซีสเทอีน,
ไกลซีน
3. กลุม่ ทีย่ บั ยัง้ ขบวนการทีต่ บั ถูกทำ�ลาย
- มีฤทธิต์ า้ นอักเสบ มี ไกลซีน, กลูตามีน,
เมธิโอนีน

4. กลุม่ ทีซ่ อ่ มเนือ้ ตับทีถ่ กู ทำ�ลายไปแล้ว
- อะมิโนแอซิดที่ช่วยทำ�ลายแอมโมเนีย
: ออร์นิทีน
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เห็ดหลินจือกับตับ

- ป้องกันตับถูกทำ�ลายโดยโลหะหนัก
- ป้องกันตับถูกทำ�ลายโดยสารพิษ
- ป้องกันการเกิดพังผืดในตับ
- ป้องกันการเกิดมะเร็งตับ
- ป้องกันตับติดเชื้อ ทั้งไวรัส และแบคทีเรีย
- ยับยั้งขบวนการอักเสบของตับ
- รักษาโรคตับแข็ง และสลายพังผืดทีเ่ กาะตับเนือ่ งจากตับแข็ง

4 เพชรบริหารไทยธรรม เก็บภาพร่วมกับผู้บริหาร

4 ฮีโร่สาวสุดสวย

ร้อง เล่น เต้น มันส์ ในค่ำ�คืนปาร์ตี้

เหล่าเทพเทวาก็มานะ

รวมพลังเพื่อชัยชนะ

กิจกรรมสร้างพลังสามัคคี

ประมวลภาพบรรยากาศงาน

Booming Thaidham Seminar
ครัง้ ที่ 21 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Thaidham

The Power พลังไทยธรรม” กับกิจกรรม
ที่อัดแน่นไปด้วยความรู้ ความสนุกสนาน
และมิตรภาพดีๆ ระหว่างกัน และยังตืน่ ตา
ตื่นใจไปกับเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่ในดวงใจ ใน
ค่ำ�คืนปาร์ตี้สุดหรรษา “I am my
Hero” ที่ทุกท่านต่างจัดเต็มมาเพื่องานนี้
โดยเฉพาะ พร้อมกลับบ้านไปด้วยของรางวัล
ติดไม้ติดมืออีกเพียบ! สำ�หรับใครที่พลาด
งานนี้ไป ไว้พบกันใหม่ใน Booming
ครัง้ ที่ 22 นะคะ

ปล่อยพลังแห่งความรัก

ฮีโร่สาว โพสต์ท่าสวย
ปล่อยลูกโป่งแห่งความฝัน
ในพิธีปิด Booming XXI

มาจับปิกาจู้กันเถอะ

ทีมกองเชียร์ก็สู้สุดใจ

รวมพลังซุปเปอร์ฮีโร่

Power of Spirit

หนึ่งในคู่รักซุปเปอร์ฮีโร่

I am my Hero
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ที่ดีใจมากที่สุด คือดิฉันสามารถที่ลุกขึ้นเดินได้เกือบจะเป็นปกติในระยะเวลาอันสั้น
เมือ่ เดือนตุลาคม ปี 2012 ดิฉนั มีอาการปวด และชาทีข่ าซ้าย
ทำ�ให้เริม่ เดินไม่ได้ จึงไปพบแพทย์ทโ่ี รงพยาบาล ผลการตรวจ พบว่า
ดิฉันมีอาการกระดูกทับเส้นแบบเฉียบพลัน แพทย์แจ้งว่าต้อง
ทำ�การผ่าตัด แต่ตอ้ งรอคิวประมาณ 3 เดือน และระหว่างรอคิวผ่าตัด
ลูกสาวของดิฉนั คุณจริยา สดมพฤกษ์ หรือจ๋า ได้ให้ดฉิ นั รับประทาน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ บริษัท ไทยธรรมฯ คือ น้ำ�มันปลาชนิด
กรดไขมัน EPA เข้มข้น แอสต้าแซนทินเพือ่ การซ่อมแซมร่างกาย
สารสกัดจากน้�ำ มันรำ�ข้าวผสมโคคิวเท็น สารอาหารเพือ่ ป้องกันกระดูก
เสือ่ ม กระดูกพรุน และน้�ำ มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุน่
และใช้ผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะไวทอปควบคูด่ ว้ ย คือ ทีร่ ดั เข่าไวทอป
และผ้าห่มไวทอป หลังจากรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ
ใช้ผลิตภัณฑ์ไวทอปได้ประมาณ 2 เดือน อาการปวด และชาก็เริม่
ลดลง จนดิฉนั เข้ารับการผ่าตัด ก็ยงั คงรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
และใช้ผลิตภัณฑ์ไวทอปอย่างต่อเนื่อง หลังจากผ่าตัดได้ประมาณ
3 วัน แผลที่เกิดจากการผ่าตัดที่ยาว 10 นิ้ว ไม่มีอาการอักเสบเลย
แผลเเห้งสนิท และหายไวมาก จนแพทย์ที่รักษาถึงกับเอ่ยปากชม
ว่าแผลของดิฉนั หายไวกว่าคนทีม่ าผ่าพร้อมๆ กันมาก และทีด่ ใี จมากทีส่ ดุ

คือ ดิฉันสามารถที่ลุกขึ้นเดินได้เกือบจะเป็นปกติในระยะเวลา
อันสั้น และนอกจากเรื่องสุขภาพแล้ว ดิฉันก็ยังสนใจดูแล
เรื่องความสวยงามควบคู่กันไปด้วย จึงรับประทานสารอาหาร
เพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนชนิดชงดื่มรสโกโก้ หลังจาก
รับประทานต่อเนื่องประมาณ 1 เดือน รู้สึกได้เลยว่าผิวพรรณ
ดูดีขึ้น กระชับขึ้นกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันด้วย ทำ�ให้ดิฉันเชื่อมั่น
ในผลิตภัณฑ์ของไทยธรรม ต้องขอขอบคุณ บริษทั ไทยธรรมฯ
ทีม่ ผี ลิตภัณฑ์ดๆี เพื่อคนไทยค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

คุณอิน่ สดมพฤกษ์
อายุ 70 ปี อาชีพ แม่บ้าน
จังหวัด ตาก

ไปตรวจไขมันที่โรงพยาบาล ผลปรากฏว่า ไขมันตัวไม่ดีลดลง
แต่ ไขมันตัวดีสูงมากขึ้น น้ำ�หนักตัวก็ลดลงด้วย

มิถุนายน 2016
57.6 Kg.

สิงหาคม 2016
51 Kg.

คุณณัฏฐ์กานดา ฉิรินัง

อายุ 39 ปี อาชีพ พยาบาลวิชาชีพ
จังหวัด ปทุมธานี

ดิฉนั เป็นพยาบาลวิชาชีพ ลักษณะงานทีท่ �ำ จะค่อนข้างหนัก
เหนือ่ ย และเครียด ต้องใช้สมองเยอะ ทำ�ให้รบั ประทานอาหารไม่เป็นเวลา
และต้องรีบเร่ง แถมยังชอบดืม่ น้�ำ หวาน และกาแฟเย็น วันละ 1-2 แก้ว
เพือ่ ให้รา่ งกายสดชืน่ กระปรีก้ ระเปร่า แถมยังไม่ออกกำ�ลังกาย ไม่ดแู ลตัวเอง
ทำ�ให้น�ำ้ หนักตัวเพิม่ ขึน้ รูปร่างเริม่ ท้วม ดิฉนั หนัก 57.6 กิโลกรัม มีไขมัน
สะสมทีค่ อ ต้นแขน และต้นขา มีพงุ และหน้าท้อง ผิวพรรณก็ไม่สดใส
ดูแก่เกินวัย มีกระ ฝ้า และริว้ รอยทีใ่ บหน้า และเริม่ เวียนศีรษะอยูบ่ อ่ ยๆ
จึงไปพบแพทย์ ปรากฏว่า มีไขมันในเลือดสูง แพทย์จงึ ให้ยาลดไขมันมา
รับประทาน ตรวจค่าไขมันก็ยังสูงเหมือนเดิม มีอาการเหนื่อยง่าย
ชีพจรเต้นเร็ว และเริม่ มีคา่ ความดันโลหิตสูง จนดิฉนั มีโอกาสได้ท�ำ งาน
ร่วมกับคุณอรวรรณ เทพศิริ หรือโค้ชหญิง ทีแ่ นะนำ�ให้ใช้สตู รลดน้�ำ หนัก
แบบคีโตเจนิค ไดเอท ร่วมกับการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
สารสกัดจากสาหร่ายสีน�ำ้ ตาล และสมุนไพรจีนชาชง รับประทานไปได้
15 วัน น้�ำ หนักลดลงไป 1 กิโลกรัม จึงเพิม่ สารอาหารเพือ่ กระตุน้
การสร้างคอลลาเจนชนิดชงดืม่ รสโกโก้ และคอลลาเจนเปปไตด์ 100%
ชนิดชงดื่ม ผ่านไปเพียง 1 เดือน ผิวพรรณดูสดใส ผิวขาวขึ้นอย่าง
เป็นธรรมชาติ ริ้วรอยที่เคยมีก็น้อยลงไปอย่างเห็นได้ชดั หน้าเรียวขึน้

โดยไม่ตอ้ งพึง่ ศัลยกรรม แถมรูขมุ ขนก็กระชับขึ้นด้วย และ
ดิฉันยังได้เพิ่มสารสกัดจากเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดจาก
มะเขือเทศ น้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุน่
และน้�ำ มันปลาเพือ่ บำ�รุงสมอง ปรับสมดุลคอเลสเตอรอล ก็
รูส้ กึ ว่านอนหลับสบายมากขึน้ ตืน่ นอนมาก็สดชืน่ ไม่มนึ ศีรษะ
เหมือนทีเ่ คยเป็น ไปตรวจไขมันทีโ่ รงพยาบาล ผลปรากฏว่า
ไขมันตัวไม่ดลี ดลง แต่ไขมันตัวดีสงู มากขึน้ น้�ำ หนักตัวก็ลดลง
ด้วย ปัจจุบนั นีน้ �ำ้ หนักลดลงเหลือ 51 กิโลกรัม คนข้างบ้าน
เริม่ ทักว่าไปทำ�อะไรมา ทำ�ไมดูตวั เล็กลง ผิวพรรณสดใสขึน้
ทำ�ให้ดิฉันรู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้น ต้องขอขอบคุณโค้ชหญิง
และผลิตภัณฑ์ดีๆ จาก บริษัท ไทยธรรมฯ ที่ได้ทำ�ให้ดิฉัน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ประมาณ 3 เดือน ปัสสาวะกลับมาใสเหมือนปกติ ไม่มีอาการปวดหลัง
และเอว ตาที่เคยมัวก็ดีขึ้นมากๆ ผิวที่หมองคล้ำ�ก็ใสขึ้น
ดิฉันมีปัญหาสุขภาพ คือปวดหลัง ปวดเอว ปวดหัว
มักมีอาการช่วงใกล้มปี ระจำ�เดือน และประจำ�เดือนจะมาเยอะมาก
ในขณะที่คนอื่นบ่นว่าหนาว แต่ดิฉันกลับร้อน และมีเหงื่อออก
เต็มตัวเลย บางวันก็มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน อยู่นิ่งๆ ไม่ได้
หงุดหงิดง่าย อารมณ์ฉุนเฉียวขึ้น ดิฉันจึงตัดสินใจไปพบแพทย์
ได้ยามารับประทาน แต่ก็ไม่หายขาด จนเริ่มเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆ
เหนื่อยง่าย เป็นลมบ่อย เลยลองเปลี่ยนแพทย์ที่รักษา อาการก็ยงั
ไม่ดขี น้ึ แถมมีอาการปวดมากกว่าเดิม มีปสั สาวะสีเข้ม มีฟองมาก
และมีกลิน่ จึงไปพบแพทย์อกี ครัง้ ผลการตรวจเลือด และปัสสาวะ
พบว่า ดิฉันเป็นโรคไต จึงเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้น งดอาหารรสจัด
และออกกำ�ลังกาย แต่อาการก็ยงั ทรงตัว จนคุณมณฑา รัตนพันธ์
หรือโค้ชตู่ แนะนำ�ให้รู้จักกับ บริษัท ไทยธรรมฯ ดิฉันก็รู้สึกสนใจ
ในผลิตภัณฑ์ โค้ชตูแ่ นะนำ�ให้ลองรับประทานน้�ำ มันปลาสกัดเข้มข้น
ผสมสารสกัดจากโกจิเบอร์ร่ี น้�ำ มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็นผสมสารสกัด
จากเปลือกองุ่น และสารสกัดจากมะขามป้อม และยังดูแลเรื่อง
14

ความสวยงามควบคู่ไปด้วย โดยเพิ่มกลูต้าไธโอนชนิดชงดื่ม
สบู่ทำ�ความสะอาดผิวหน้าเพื่อผิวขาว และแชมพูกระตุ้น
การงอกใหม่ และลดการหลุดร่วงของเส้นผม หลังจาก
รับประทานไปได้ 10 วัน ดิฉันสังเกตว่าปัสสาวะเริ่มใสขึ้น
จากที่เคยปัสสาวะบ่อยๆ ก็น้อยลง อาการปวดหลัง ปวดเอว
ดีขึ้น ดิฉันจึงรับประทานต่อเนื่องประมาณ 3 เดือน ปัสสาวะ
กลับมาใสเหมือนปกติ ไม่มอี าการปวดหลัง และเอว ตาทีเ่ คยมัวก็
ดีขน้ึ มากๆ ผิวทีห่ มองคล้�ำ ก็ใสขึน้ จนเพือ่ น และคนรอบข้างทัก
ปัจจุบันนี้สุขภาพของดิฉันแข็งแรงมาก ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์
ดีๆ ของ บริษัท ไทยธรรมฯ ด้วยค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

คุณกรรณิกา ลัน่ ซ้าย
อายุ 49 ปี อาชีพ เกษตรกร
จังหวัด สุราษฎร์ธานี

พอได้สวมใส่ที่รัดเอว อาการปวดหลัง และปวดเอวที่เป็นมานาน ก็หายไปอย่างไม่น่าเชื่อ

คุณมาลี คำ�ดี

อายุ 50 ปี อาชีพ รับราชการ
จังหวัด เชียงราย

		
ก่อนหน้านี้ดิฉันมีโรคประจำ�ตัว คือ โรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง และปวดหลัง ทำ�ให้ต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจ
อาการทุกๆ 3 เดือน จนกระทั่งได้มารู้จักกับ บริษัท ไทยธรรมฯ
จากการแนะนำ�ของคุณณิ มนต์สินี สิงห์นพคุณ และได้ลอง
รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากพรีไบโอติก และ
โพรไบโอติก สารอาหารเพือ่ การบำ�รุงตับ สมุนไพรจีนชาชง เพือ่
ล้างพิษ และปรับลำ�ไส้ และเพิม่ สารสกัดเมล็ดองุน่ ผสมสารสกัด
จากมะเขือเทศ จนถึงกำ�หนดนัดตรวจร่างกาย ผลปรากฏว่า ค่า
ความดันโลหิตลดลง และทีส่ �ำ คัญคือ ค่าน้�ำ ตาลในเลือดก็ลดลงมาก
จนแพทย์ถงึ กับเอ่ยปากบอกกับดิฉนั ว่า หวังว่าคงจะไม่ได้พบกันอีก
เป็นประโยคทำ�ให้ดิฉันดีใจมาก รู้สึกว่าตัวเองมีสุขภาพที่ดีขึ้น และ
ปัจจุบนั ดิฉนั ยังได้ใช้ทร่ี ดั เอวไวทอป เพือ่ รักษาอาการปวดหลัง และ
ปวดเอวด้วย เพราะดิฉนั ยังคงต้องทำ�งานเกีย่ วกับเอกสารจำ�นวนมาก
ต้องยกของหนัก ซึ่งพอได้สวมใส่ที่รัดเอว อาการปวดหลัง และ
ปวดเอวที่เป็นมานาน ก็หายไปอย่างไม่นา่ เชื่อ และที่สำ�คัญ ดิฉัน
ยังรูส้ กึ ว่ารอบเอวกระชับขึน้ ด้วย ดิฉนั ได้แนะนำ�ให้เพือ่ นๆ ทีท่ �ำ งาน

ใช้ด้วยกันหลายคน และทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะ
ว่ายอดเยี่ยมมาก ขอขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ ที่มอบสิ่งดีๆ
ให้กับพวกเราค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

รับประทานต่อเนื่องตลอดเป็นเวลา 4 เดือน
ดิฉันสามารถลดน้ำ�หนักได้ถึง 11 กิโลกรัม
ดิฉันสูง 155 เซนติเมตร แต่หนักถึง 71 กิโลกรัม
น้ำ�หนักตัวที่มากมีผลกระทบต่ออาชีพ เพราะดิฉันเป็นทหาร และ
พยาบาล ซึ่งต้องมีความคล่องตัว เวลาวิ่งจะมีอาการเจ็บเข่า และ
เหนือ่ ยง่าย ดิฉนั พยายามลดน้�ำ หนักมาแล้วทุกวิธี ทัง้ ออกกำ�ลังกาย
อดอาหาร รับประทานกาแฟลดน้ำ�หนัก และเคยซื้อผลิตภัณฑ์
ลดน้�ำ หนักมารับประทาน พร้อมกับควบคุมอาหาร และออกกำ�ลังกาย
ด้วยการปั่นจักรยาน วันละ 20-40 กิโลเมตร น้ำ�หนักก็ลดลงไป
5 กิโลกรัม แต่พอหยุดปั่นจักรยาน น้ำ�หนักก็กลับมาเหมือนเดิม
ทำ�ให้ดิฉันเริ่มถอดใจ คิดว่าชาตินี้คงลดน้ำ�หนักไม่ได้อีกแล้ว จนได้
มารู้จักกับ คุณอรวรรณ เทพศิริ หรือโค้ชหญิง ที่แนะนำ�ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารเพื่อการลดน้ำ�หนักของไทยธรรมให้ลองรับประทาน มี
น้ำ�มันปลาชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น น้ำ�มันมะพร้าวสกัดเย็น
ผสมโคคิวเท็น สมุนไพรจีนชาชง และสารสกัดจากพรีไบโอติก
และโพรไบโอติก ร่วมกับการใช้สูตรลดน้ำ�หนักคีโตเจนิค ไดเอท
เดือนแรกดิฉนั สามารถลดน้�ำ หนักได้ถงึ 4 กิโลกรัม ดิฉนั ก็รบั ประทาน
ต่อเนื่องตลอดเป็นเวลา 4 เดือน ดิฉันสามารถลดน้ำ�หนักได้ถึง

11 กิโลกรัม จากน้�ำ หนัก 71 กิโลกรัม ลดลงเหลือ 60 กิโลกรัม
ดิฉันดีใจมากที่น้ำ�หนักลดลง เป็นการลดน้ำ�หนักที่สบายที่สุด
ในชีวิต เพราะกินดี อยู่ดี ไม่ต้องอดอาหาร แถมยังได้
รับประทานอาหารแบบทีช่ อบ เช่น สเต็ก หมูทอด ไก่ยา่ ง ฯลฯ
และถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกกำ�ลังกายเลย แต่น้ำ�หนักก็ลดลง
แถมผิวพรรณยังดูสวยใสขึน้ และร่างกายก็แข็งแรง ไม่เจ็บเข่า
ไม่เหนื่อยง่ายอีกแล้ว ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ที่ดีของ บริษัท ไทยธรรมฯ ที่ทำ�ให้ดิฉันสวยขึ้น สุขภาพก็
ดีขึ้นด้วยค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

เมษายน 2016
71 Kg.

สิงหาคม 2016
60 Kg.

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

ปัจจุบันดิฉันหายเป็นปกติแล้วค่ะ รู้สึกดีใจมากๆ
ไม่เคยคิดเคยฝันเลยว่าจะหายจากโรคมะเร็งได้

คุณสมหมาย เงาพิทกั ษ์ศลิ ปิน
อายุ 43 ปี อาชีพ ค้าขาย
จังหวัด สุราษฎร์ธานี

เมื่อประมาณกลางปี 2015 ดิฉันมีอาการ
ปวดท้องหน่วงๆ และจะปวดมากทุกครัง้ ทีม่ ปี ระจำ�เดือน
ปวดจนต้องรับประทานยาแก้ปวดทุก 4 ชัว่ โมงเลยค่ะ พอมี
อาการปวดก็จะมีเลือดออกมามาก ทำ�ให้ตอ้ งใส่ผา้ อนามัย
ทั้งเดือนเลยค่ะ ดิฉันจึงตัดสินใจไปพบแพทย์ เพื่อตรวจ
มะเร็งปากมดลูก แพทย์ตดั ชิน้ เนือ้ ไปตรวจ ผลปรากฏว่า
ดิฉนั เป็นมะเร็งปากมดลูกระยะที่ 3 ค่ะ ในระหว่างทีด่ ฉิ นั
เข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล คุณมณฑา รัตนพันธ์ หรือ
โค้ชตู่ ได้แนะนำ�ให้ลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของไทยธรรม คือสารสกัดเมล็ดองุน่ ผสมขมิน้ ชัน สารสกัด
จากเห็ดทางการแพทย์เพือ่ การต้านมะเร็ง แอสต้าแซนทิน
เพือ่ การซ่อมแซมร่างกาย และสารสกัดเบต้ากลูแคนเพือ่
กระตุน้ ภูมติ า้ นทาน รับประทานอย่างละ 2 แคปซูล/วัน
หลังจากรับประทานได้ 15 วัน ดิฉนั ตกใจมากค่ะ เพราะว่า
มีเลือดเป็นลิม่ ๆ ออกมาเยอะมาก ดิฉนั เลยสอบถามโค้ชตู่
ก็ได้ค�ำ ตอบว่า เป็นเพราะร่างกายกำ�ลังขับของเสียออกมา

หลังจากนั้นอีก 15 วัน อาการปวดกลับหายไปแบบปลิดทิ้งเลยค่ะ
ดิฉันรับประทานต่อเนื่องมาเรือ่ ยๆ ควบคูก่ บั การฉายแสง 25 ครัง้ ให้
เคมีบำ�บัด 6 ครั้ง ครั้งละ 6 ชั่วโมง และใส่แร่อีก 4 ครั้ง ปกติแล้ว
ตอนให้เคมีบำ�บัด จะต้องมีอาการอ่อนเพลีย และผมร่วง แต่ดฉิ นั กลับ
ไม่มอี าการเลยค่ะ ไม่เหนือ่ ย ไม่เพลีย และผมก็ไม่รว่ งเหมือนผูป้ ว่ ยคนอืน่
ที่มารับการให้เคมีบำ�บัด ดิฉันคิดว่าถ้าไม่ได้รับประทานผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารของไทยธรรม ดิฉันต้องแย่แน่ๆ จนปัจจุบันดิฉันหาย
เป็นปกติแล้วค่ะ รู้สึกดีใจมากๆ ไม่เคยคิดเคยฝันเลย ว่าจะหาย
จากโรคมะเร็งได้ และระยะเวลาที่ดูแลรักษาตัวเองก็ถือว่าไม่นาน
มาก ปัจจุบันนี้ดิฉันไม่มีคา่ มะเร็งมา 7 เดือนแล้วค่ะ ต้องขอขอบคุณ
บริษัท ไทยธรรมฯ ที่ทำ�ให้ดิฉันได้สุขภาพที่แข็งแรงกลับคืนมาค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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กรกฎาคม 2016

กรกฎาคม 2016

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กรกฎาคม 2016

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กรกฎาคม 2016

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ

คุณจุฑานาถ สิงห์ถม

ศูนย์จ�ำ หน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,577,584 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.กรุงเทพฯ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 397,630 บาท

สิงหาคม 2016

สิงหาคม 2016

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน สิงหาคม 2016

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ

ศูนย์จ�ำ หน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,522,013 บาท

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน สิงหาคม 2016

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 502,000 บาท

New

Active

Recruit

2016
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อิศราภรณ์ เกตุแก้ว

ธนัทพร แสงอรุณรัตน์

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน กรกฎาคม 2016
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 20 ท่าน

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน สิงหาคม 2016
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 12 ท่าน

กรกฎาคม 2016

สิงหาคม 2016

แกรนด์ออสเตรเลีย 5

4

เยี่ยมชมกรุงเพิร์ธ รัฐออสเตรเลียตะวันตก สวนสาธารณะคิงส์ปาร์ค เมืองแห่งประวัติศาสตร์ฟรีแมนเทิล แม่น้ำ�สวอน แม่น้ำ�สายหลักของเมือง
เพิรธ์ โชว์การตัดขนแกะ ชิมไวน์ชน้ั เลิศที่ไร่ไวน์ซานดัลฟอร์ด พร้อมเลือกซือ้ ช็อกโกแลต และนูการ์เป็นของฝาก เข้าชมสวนสัตว์แคเวอร์แชมป์ไวด์ ไลฟ์
ปาร์ค ชมสัตว์น่ารักนานาชนิดที่เป็นสัตว์ท้องถิ่นของประเทศออสเตรเลีย เช่น โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท และอื่นๆ อีกมากมาย

พาคนที่คุณรัก ท่องเที่ยวไปกับเรา ครอบครัวไทยธรรม ด้วยกติกาที่คุณทำ�ได้
กติกาท่องเที่ยว
1.มีตำ�แหน่งโกเมนขึ้นไป
2.เก็บคะแนน 19 เดือน (กุมภาพันธ์ 2559 – สิงหาคม 2560) ท่องเทีย่ ว
ประมาณ ตุลาคม 2560
3.คะแนนยอดซือ้ กลุม่ ส่วนตัว 19 เดือน สะสมรวมกัน 396,000 คะแนน
และ คะแนนยอดกลุม่ ของลูกโกเมนชัน้ ที่ 1 รวมกัน 2,750,000 คะแนน
4.ต้องยืน่ ใบสมัคร Promotion ท่องเทีย่ วก่อนวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560

กฏเกณฑ์การคิดคะแนน
1.ผูส้ มัครทุกท่านจำ�เป็นต้องผ่านกติกาข้อแรก (ยอดซือ้ กลุม่ ส่วนตัวสะสม 19 เดือน
รวมกัน 396,000 คะแนน) เพื่อรับสิทธิ์การไปท่องเที่ยวกับไทยธรรม
2.ผู้สมัครที่ผา่ นกฎกติกาข้อแรก สามารถนำ�คะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัวชั้นที่ 1
มาคำ�นวณมูลค่าตั๋วตามจริง เช่นทำ�คะแนนได้ 40 % จากกติกา จะต้องจ่าย
ค่าตั๋วมูลค่า 60 %
3.หากมียอดกลุ่มส่วนตัวของลูกชั้นที่ 1 สะสมเกินกว่า 50 % ( คะแนนกลุ่ม
ลูกโกเมนชั้นที่ 1 สะสมเกิน 1,375,000 คะแนน ) มีสิทธิ์รับการ Roll Up
คะแนนจาก Downline
4.คะแนนยอดซือ้ กลุม่ ส่วนตัวทีท่ �ำ คะแนนเกิน 50 % ของกฎเกณฑ์ขอ้ 1 จะถูก
Roll Up ขึน้ ไปเป็นคะแนนท่องเทีย่ วของ Up-Line ทีส่ มัครท่องเทีย่ วต่างประเทศ

ให้รางวัลกับตัวเอง และคนที่คุณรัก ไปท่องเที่ยวออสเตรเลีย
ดินแดนในฝันกับไทยธรรมนะคะ

ก้าวสู่ปีที่ 12
กับไทยธรรม อัลไลแอนซ์

กับทีมผู้บริหารงานขาย
ที่เราภาคภูมิใจก้าวไกลแค่ไหน
ก้าวไปด้วยกัน

Together we can

“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัว ไทยธรรม
กับเราสิคะ”

คุณปนัดดา วิถพ
ี ฒ
ั น์ (โค้ชมด)
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายขาย

คุณรัชชาภา ไชยมล (โค้ชวิว)
ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย

คุณจุฑาทิพย์ ผงพิลา (โค้ชโอ๋)
ผูจ้ ดั การฝ่ายปฏิบตั กิ าร

(Executive Sales Manager)

(Sales Manager)

(Operation Manager)

โทร 086-367-7804
ID Line : modtanoy18

โทร 086-358-8052
ID Line : v_view555

โทร 093-956-2659
ID Line : jutatip_ao
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ศูนย์ ใหญ่

บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ศูนย์สายไหม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 973-9271

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : ต่างจังหวัด
ศูนย์ อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร. (094) 929-6956
ศูนย์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. (038) 338-854
ศูนย์ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร. (077) 576-677
ศูนย์ อ.แม่สอด จ.ตาก โทร. (055) 535-299
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครปฐม โทร. (034) 253-789

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

ประกาศ

ห้ามการขายผลิตภัณฑ์ต่ำ�กว่าราคาสมาชิก
การขายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัทฯ ในราคาที่ต่ำ�กว่า
ราคาสมาชิก ถือเป็นการผิดกฎระเบียบข้อบังคับในการทำ�ธุรกิจ
กับบริษัทฯ เนื่องจากขัดกับหลักจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ที่ว่าด้วยการดำ�เนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรม และ
ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบระหว่างผู้ร่วมธุรกิจด้วยกัน
หากพี่น้องไทยธรรมท่านใดพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว
ขอให้ท่านกรุณาส่งข้อมูลมาที่ thaidhamallianze@hotmail.com
หรือ unique21th@hotmail.com หรือแจ้งพฤติกรรมดังกล่าวมา
ทีพ่ นักงานฝ่ายขายของบริษทั ฯ ได้ทกุ คน บริษทั ฯ จะทำ�การตรวจสอบ
สืบค้น โดยบริษัทฯ จะปกปิดพยานบุคคลทุกคนไว้ และหาก
บริษทั ฯ พบว่า พฤติกรรมของสมาชิกไทยธรรมท่านใดเป็นเช่นนัน้ จริง
บริษัทฯ จะกระทำ�การ 3 ขั้นตอนคือ
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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

1. การตักเตือนด้วยวาจา
2. การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หากการตักเตือนด้วยวาจา
ไม่เป็นผล
3. การตัดรหัสสมาชิก หากบริษทั ฯ ทำ�การตักเตือนด้วยวาจา และ
ลายลักษณ์อักษรแล้ว แต่ยังไม่เป็นผล
บริษัทฯ ขอกราบขอบพระคุณในความอุปการคุณที่
พี่น้องไทยธรรมมีให้บริษัทฯ เสมอมา และขอเชิญชวนพี่น้อง
ไทยธรรมมาร่วมสร้างสรรค์สังคมใหม่แห่งมิตรไมตรี คุณธรรม
และจริยธรรมร่วมกัน
ขอแสดงความนับถือ
ปนัดดา วิถีพัฒน์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายขาย
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด

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)

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 50 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
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ต้องการศูนย์ใหญ่ในจังหวัดต่อไปนี้
ภาคกลาง
• กรุงเทพฯ
(เขตละ 1 ศูนย์)
• กาญจนบุรี
• ฉะเชิงเทรา
• ชัยนาท
• ประจวบคีรีขันธ์
• นนทบุรี
• ปทุมธานี
• พระนครศรีอยุธยา
• ราชบุรี

ภาคเหนือ
• ลพบุรี
• สมุทรปราการ
• สมุทรสงคราม
• สมุทรสาคร
• สุพรรณบุรี
• สระบุรี
• สิงห์บุรี
• อ่างทอง
• นครนายก

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

• ร้อยเอ็ด
• เลย
• ศรีสะเกษ
• สกลนคร
• สุรินทร์
• หนองคาย
• หนองบัวลำ�ภู
• อำ�นาจเจริญ
• อุดรธานี
• อุบลราชธานี

• เชียงราย
• เชียงใหม่
• ตาก (อ.เมือง)
• น่าน
• พะเยา
• เพชรบูรณ์
• แม่ฮ่องสอน
• ลำ�ปาง
• ลำ�พูน
• สุโขทัย

ภาคตะวันออก
• อุตรดิตถ์
• กำ�แพงเพชร
• พิจิตร
• อุทัยธานี
• พิษณุโลก

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

ภาคใต้

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

แจ้งความจ�ำนงการเปิดศูนย์ใหญ่ได้ที่
คุณปนัดดา วิถพ
ี ฒ
ั น์ (โค้ชมด)
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายขาย

คุณรัชชาภา ไชยมล (โค้ชวิว)
ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย

คุณจุฑาทิพย์ ผงพิลา (โค้ชโอ๋)
ผูจ้ ดั การฝ่ายปฎิบตั กิ าร

(Executive Sales Manager)

(Sales Manager)

(Operation Manager)

โทร 086-367-7804

โทร 086-358-8052
ID Line : v_view555

โทร 093-956-2659

ID Line : modtanoy18
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ID Line :

jutatip_ao

