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ทุกวันเสาร์ เวลา 19.30-21.00 น.
พบกับสาระความรูน้ วัตกรรมการย้อนวัยโลก และเคล็ดลับในการทำ�ธุรกิจ
เครือข่ายสุขภาพให้ประสบผลสำ�เร็จ ในรายการ TDA Healti Secret
ดำ�เนินรายการโดยพี่เปิ้ล จารุณี เดส์แน็ช และพี่ยุ้ย อาริยา สาริกะภูติ

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

02-363-7699
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และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่
http://www.youtube.com/healtisecret
@thaidham

Thaidham Allianze Fanpage

บ้ข อาง เนนี
้
รา

ไทยธรรม
ฉบับรักตับ-ไต

ตับ และไต เป็นอวัยวะสำ�คัญที่มักจะถูกเรามองข้าม
ทั้งๆ ที่อวัยวะทั้งสองเป็นอวัยวะที่จำ�เป็นต่อการมีชีวิตอยู่ของ
คนเรา  เหตุเป็นเพราะโรคที่เกิดขึ้นกับตับ และไต เป็นโรคที่มัก
ไม่มีอาการชัดเจนใดๆ ปรากฏให้เห็น หรือรู้สึก กว่าจะรู้สึก
หรือรู้ว่าเป็นโรคตับ หรือโรคไต การดำ�เนินของโรคก็มักจะ
ดำ�เนินไปในระยะท้ายแล้ว
ไทยธรรม ขอสนับสนุนให้สมาชิกไทยธรรมทุกท่าน
พบแพทย์เพือ่ ตรวจร่างกายประจำ�ปี โดยเฉพาะตรวจการทำ�งาน
ของตับ และไต อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และเราได้เตรียม TDA
Protocol II : วิถีไทยธรรมในการซ่อม และฟื้นฟูสุขภาพตับ
และไตของท่านภายใน 12 สัปดาห์ ไว้แล้ว เพื่อสุขภาพตับ-ไต
ของท่าน และคนที่ท่านรัก

เตรียมพบกับ TDA Protocol II ที่ ไทยธรรม
ในเดือนกันยายนนี้ค่ะ
ด้วยความจริงใจ
จารุณี เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร

ดร.อาริยา สาริกะภูติ
กรรมการบริหาร

E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com
Facebook : wearethaidham
Facebook Fanpage : Thaidham Allianze Fanpage
ID Line : @thaidham

3

“หลังจากทานได้ประมาณ
1 เดือน ระบบขับถ่าย
ดีขึ้นมาก พุงยุบ
ไม่ปวดท้องประจำ�เดือน
ผิวพรรณที่เคยแห้ง ก็กลับ
ดูมีน�้ำ มีนวลมากขึ้น
ผมไม่ร่วง อาการต่างๆ
ที่เคยเป็นดีขึ้นอย่างน่า
อัศจรรย์”
ดิฉนั มีปญ
ั หาเรือ่ งสุขภาพเยอะมาก เริม่ จากประจำ�เดือนทีม่ า
ผิดปกติ มาครัง้ แรกตอนอายุ 16 แต่ละเดือนเป็นนานกว่า 7 วัน และ
มีปริมาณเยอะมาก มีอาการปวดท้องร่วมด้วย จนผ่านไป 2 ปี ประจำ�เดือน
เริม่ มาไม่ปกติ และขาดหายไปนานถึง 5 เดือน ดิฉนั จึงไปพบแพทย์
และรักษาด้วยการรับประทานฮอร์โมน แต่เกิดอาการมึนหัว บ้านหมุน
อาเจียน จึงเปลีย่ นเป็นแบบฉีดฮอร์โมนให้ไข่ตก ตอนแรกก็ไม่มปี ญ
ั หาอะไร
จนผ่านมา 2 ปี ก็เกิดอาการมึน และหนักหัว มือเท้าไม่มแี รง เริม่ มี
จุดแดงทีฝ่ า่ มือ ผิวหนังแห้ง และปวดตามข้อ และยังมีอาการปวดท้อง
ลำ�ไส้อกั เสบ ท้องผูกด้วย ตัวก็เหลืองซีด ผมร่วง แพทย์สงสัยว่าจะเป็น
SLE ได้แต่รกั ษาตามอาการทีเ่ ป็น ดิฉนั เครียดมาก จนเป็นโรคซึมเศร้า
รับประทานยานอนหลับ ก็ไม่หลับ ลองรักษาด้วยสมุนไพร และอีก
หลากหลายวิธี ไปพร้อมๆกับสร้างสภาวะจิตใจทีด่ ี อาการก็เริม่ ดีขน้ึ แต่
ยังไม่หายขาด
จนดิฉันได้มีโอกาสรู้จักบริษัท ไทยธรรมฯ จากการแนะนำ�
ของคุณรุ่งทิวา ตาใจ หรือโค้ชเเนน พร้อมด้วยโค้ชโต้ง และโค้ชนิก
ที่แนะนำ�วิธีการดูแลสุขภาพ และให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ดิฉันตัดสินใจ
รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบจัดชุดใหญ่เลยค่ะ คือ สมุนไพรจีน
ชาชง สารสกัดจากพรีไบโอติกและโพรไบโอติก น้�ำ มันมะพร้าวสกัดเย็น
ผสมโคคิวเท็น น้ำ�มันปลาชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น สารอาหาร
เพื่อบำ�รุงตับ สารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดเบต้ากลูแคนเพื่อ
กระตุ้นภูมิตา้ นทาน สารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดจากมะเขือเทศ
น้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น กรดอะมิโนเพื่อ
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คุณสุพัชรางศ์ ธรรมธานินทร์ (โค้ชก้อย)
อายุ : 36 ปี ที่อยู่ : สมุทรสาคร
อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว
กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนชนิดชงดื่มรสโกโก้ กรดอะมิโนกระตุ้น
การสร้างโกรทฮอร์โมน สารอาหารเพื่อการย้อนวัย และชาเขียว
สกัดเข้มข้นผสมอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ชนิดดี หลังจากทานได้
ประมาณ 1 เดือน ระบบขับถ่ายดีขน้ึ มาก พุงยุบ ไม่ปวดท้องประจำ�เดือน
ผิวพรรณทีเ่ คยแห้ง ก็กลับดูมนี �ำ้ มีนวลมากขึน้ ผมไม่รว่ ง อาการต่างๆทีเ่ คย
เป็นดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ จนคนรอบข้างทักว่าดูดีขึ้นมาก ปัจจุบันนี้
สุขภาพของดิฉนั เเข็งแรงมาก และได้เข้ารับการอบรมเป็นโค้ชลดน้�ำ หนัก
และดูแลสุขภาพของไทยธรรม ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
บริษัทไทยธรรมฯ มากๆค่ะ

ประภาวัลย์ สหพรอุดมการ (เนตร)

“นอกจากความสุขใจทีส่ ามารถ
ทำ�ให้ผอู้ น่ื มีสขุ ภาพทีด่ ขี น้ึ แล้ว
ยังสามารถสร้างรายได้ 5 หลัก
ให้กบั ดิฉนั ในระยะเวลาอันสัน้ และ
ดิฉนั ยังได้รบั ตัว๋ ท่องเทีย่ วกับ
ไทยธรรม ทีป่ ระเทศออสเตรเลีย”

13 ปีทแ่ี ล้ว ดิฉนั มีอาการเหนือ่ ยง่าย ตามองเห็นเป็นภาพซ้อน
คล้ายคลื่นน้ำ�ทะเล สมองคิดว่าจะบอกให้เลี้ยวซ้าย แต่ปากกลับบอกให้
เลีย้ วขวา เลยตัดสินใจไปพบแพทย์ พบว่าดิฉนั เป็นโรคกล้ามเนือ้ อ่อนแรง
หรือไมแอสทีเนียแกรวิส (MG) รักษามานานกว่า 1 ปี ตัวยาที่แพทย์
รับประทาน มีสเตอรอยด์ ทีท่ �ำ ให้ตวั บวม น้�ำ หนักขึน้ ปวดท้อง เสียวฟัน
และปวดตามกล้ามเนื้อ ดิฉันจึงหยุดยาที่แพทย์สั่ง แล้วหันมาดูแลโดย
แพทย์ทางเลือก จนมีโอกาสได้รู้จักกับบริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์
และลองใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากน้�ำ มันรำ�ข้าวผสมโคคิวเท็น ผ่านไปเพียง
10 วัน อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ร่างกายสดชื่น
กระชุ่มกระชวย ไม่เหนื่อยง่าย ดิฉันรู้สึกประทับใจมาก และด้วยอาชีพ
ทีด่ ฉิ นั ทำ�อยู่ คือแพทย์แผนไทย ทีใ่ ช้การนวดเป็นหลัก ร่วมกับการรักษา
ด้วยสมุนไพร ดิฉนั ค้นพบว่าคนเราป่วยด้วยสองสาเหตุ คือขาดสารอาหาร
หรือไม่ก็ได้รับสารอาหารเกินความต้องการของร่างกาย ทำ�ให้ต้องแก้
ปัญหาด้วยการปรับชนิดของการรับประทานอาหารใหม่ ซึ่งผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารของไทยธรรมตอบโจทย์ปัญหานี้ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็น
สารอาหารที่มีคุณภาพสูง ร่างกายดูดซึมไปใช้ได้เลย ทำ�ให้สขุ ภาพของ
ดิฉนั ดีขน้ึ เรือ่ ยๆ ผิวพรรณ และหน้าตาก็สดใสขึน้ คนรอบข้างต่างก็ทกั
เมือ่ เห็นการเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี น้ึ ของดิฉนั จนเกิดเป็นการบอกต่อ และ
เป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจไทยธรรม ดิฉันมีโอกาสเข้ารับการอบรมการ
ดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ไทยธรรม และได้นำ�ความรู้ไปดูแลสุขภาพ
ให้กับคนรอบข้าง ซึ่งนอกจากความสุขใจที่สามารถทำ�ให้ผู้อื่นมีสุขภาพ
ทีด่ ขี น้ึ แล้ว ยังสามารถสร้างรายได้ 5 หลักให้กบั ดิฉนั ในระยะเวลาอันสัน้
และดิฉันยังได้รับตั๋วท่องเที่ยวกับไทยธรรม ที่ประเทศออสเตรเลีย โดย
การจ่ายเงินเพิ่มเพียงหมื่นกว่าบาทเท่านั้นค่ะ
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ตับเป็นอวัยวะภายในที่มีขนาดใหญ่ที่สุด อยู่ในช่องท้อง  ในผู้ใหญ่ ตับมีขนาด
ประมาณ 1.2 –1.5 กิโลกรัม หรือประมาณ 1/50 ของน้ำ�หนักร่างกาย ประกอบด้วย
เซลล์อย่างน้อย  7 ชนิด ทำ�หน้าที่ต่างๆ มากกว่า 5,000 หน้าที่   ส่วนประกอบที่สำ�คัญ
ของตับ ได้แก่ เซลล์ตับ และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน หลอดเลือด หลอดน้ำ�เหลือง เส้นประสาท
และท่อน้ำ�ดี  
ตับสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ ด้วยอัตราเร็วเดียวกับผิว ผม เล็บ และเรา
สามารถตัดตับออกได้ถึง 1 ใน 3 และภายในไม่กี่เดือน ตับจะซ่อมตัวเอง จนมีขนาด
เท่าเดิม ตับมีเซลล์ทั้งหมด 300,000 ล้านเซลล์ และตับจะยังไม่แสดงอาการเสียหาย
จนกว่าเซลล์ตับจะถูกทำ�ลายไปถึง 80% เนื่องจากตับไม่มีเซลล์ประสาทรับความ
รู้สึก เมื่อตับเสียหาย จึงไม่มีอาการเจ็บปวด และแทบจะไม่มีอาการใดๆ เลย ตับจึง
ถูกเรียกว่า “อวัยวะแห่งความเงียบ” หรือ The Silent Organ

โรคของตับที่พบบ่อย
นเกาะตับ : เป็นภาวะที่มีการคั่งของเซลล์ไขมันแทรกอยู่ตามเนื้อตับ มีทั้งสาเหตุจากการบริโภคอาหาร พวก
1 ไขมั
คาร์โบไฮเดรต และไขมันมากเกินไป โดยไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ และผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ การดื่มสุรา การติดเชื้อไวรัส
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เอก

ตับอักเสบ บี ซี จากโรคภูมิแพ้ตัวเอง จากยาบางชนิด เช่น ยาสเตียรอยด์ ตับปกติมีไขมัน 4%-5% แต่ตับที่มีไขมัน
เกาะ จะมีไขมันถึง 30% ขึ้นไป ข่าวดีก็คือโรคไขมันเกาะตับ เป็นโรคที่รักษาได้
โรคตับอักเสบ : มีการอักเสบของตับ และเกิดการทำ�ลายของเซลล์ตบั ทำ�ให้การทำ�หน้าทีต่ า่ งๆ ของตับผิดปกติ ร่างกาย
อาจแสดงอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย หรือไม่แสดงอาการเลย แต่มักจะนำ�ไปสู่อาการดีซา่ น มีผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
สาเหตุหลักของตับอักเสบคือการติดเชื้อไวรัส สาเหตุอื่นๆ ได้แก่ โรคแพ้ภูมิตัวเอง ภาวะไขมันเกาะตับ การดื่ม
แอลกอฮอล์ การใช้ยาบางชนิด เช่น ยาพาราเซตามอล การได้รับสารเคมี หรือสารพิษในอุตสาหกรรมในชีวิตประจำ�วัน
โรคตับแข็ง : เป็นภาวะที่เกิดขึ้นของโรคตับ ซึ่งเกิดจากการที่ตับได้รับความเสียหาย และเกิดแผลเป็นอย่างถาวร มี
ลักษณะเฉพาะ คือการมีเนื้อเยื่อพังผืดเกิดขึ้นในเนื้อตับ ส่งผลให้การทำ�งานของตับลดลง ไม่วา่ จะเป็นการผลิตโปรตีน
การเก็บสะสมสารสำ�คัญ และแร่ธาตุต่างๆ การทำ�ลายสารพิษ รวมทั้งปิดกั้นการไหลเวียนของเลือดที่ไหลผ่านตับด้วย

ื่อ
รเพ
สา
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รรย

รบ
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liver

ยใน

การดำ�เนินของโรค

ั้น

่าน
ฯเท

1. เป็นโรงงานแปรรูปสาร
• เปลี่ยนแป้ง และน้ำ�ตาลส่วนเกินเป็นแป้ง และไขมันใน
ตับ เก็บสะสมเป็นแหล่งพลังงานสำ�รอง
• เปลี่ยนแป้ง และไขมันในตับ ให้กลายเป็นน้ำ�ตาล เมื่อ
ร่างกายขาดน้ำ�ตาล
• เก็บสะสมวิตามิน และแปรรูปวิตามินให้อยูใ่ นรูปทีใ่ ช้การได้
• แปรรูปกรดอะมิโน โครงสร้างหลักของโปรตีน เพือ่ เปลีย่ น
เป็นกรดอะมิโนชนิดที่ร่างกายต้องใช้งาน
• สังเคราะห์โคเลสเตอรอล และไขมันจำ�เป็นต่างๆ
2. กำ�จัดสารพิษ
• ทำ�ลายแอลกอฮอล์ ยา และสารพิษบางชนิด
3. ผลิตน้ำ�ดี ซึ่งทำ�หน้าที่ตี ไขมันให้แตกตัว และช่วยการ
ดูดซึมไขมัน ในกระเพาะอาหาร

ิษัท
บร

หน้าที่ของตับ

โรคของตับนั้น เป็นโรคที่มีระยะเวลาการ
ดำ�เนินโรคค่อนข้างช้า คือ เมือ่ เกิดภาวะไขมันพอกตับ
แล้ว ต้องใช้เวลานานมากกว่า 2 ปี กว่าโรคจะดำ�เนิน
ไปอีกขั้น คือ ตับอักเสบ และกว่าที่จะพัฒนาต่อไปเป็น
โรคตับแข็งขัน้ ที่ 1 ก็อาจใช้เวลาเป็น 10 ปี แล้วจึงค่อย
พัฒนาต่อไปเป็นขั้นที่ 2 และ 3 ซึ่งก็จะมีอาการบ่งชี้
เพิ่มเติม คือ อาการตัวเหลือง ตาเหลือง มีน้ำ�ในท้อง
มากขึน้ จนถึงระยะสุดท้าย คือความรูส้ กึ ตัวลดลง อันนี้
แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของตับแย่ลง

ไขมันเกาะตับ
ประมาณ 2 ปี ขึน้ ไป

ตับอักเสบ

ตับแข็ง
ประมาณ 10 ปี
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สารอาหารที่ให้ผลดีตอ่ ตับ มีดงั ต่อไปนี้

หนึ่งในสามของกรดอะมิโน ที่เป็นส่วนประกอบหลักของกลูต้าไธโอน
ใช้ลา้ งพิษของยาแก้ปวดพาราเซตามอล ซึง่ ในระดับสูงมีผลเป็นพิษต่อตับ
8

แอล-กลูตามิค แอซิด (L-Glutamic Acid)

หนึ่งในสามของกรดอะมิโน ที่เป็นส่วนประกอบหลักของกลูต้าไธโอน
กลูตามิค แอซิด เป็นกระดอะมิโนที่ได้ชื่อว่า เป็นอาหารสมอง
โดยธรรมชาติ ในร่างกาย แอล กลูตามิค แอซิด จะถูกเปลี่ยนเป็น
กลูตามิน และกาบ้า (GABA) ซึ่งผ่านเยื่อหุ้มสมองได้ เป็นสารที่ให้
พลังงานแก่สมอง ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจ ช่วยเร่งการรักษา
เยื่อบุผิวหนัง ช่วยให้รา่ งกายผ่อนคลายจากอาการอ่อนเพลีย ช่วย
ควบคุมอาการพิษสุราเรื้อรัง โรคจิตเภท และควบคุมความอยาก
น้ำ�ตาล

ั้น

เอ็น-อะเซทีล แอล-ซีสเทอีน (N-Acetyl L-Csytein)

และล้างพิษจากมลภาวะในอากาศ เช่น พิษของคาร์บอนมอนอกไซด์
โคโรฟอร์ม ยูรีเทน และพิษจากยาฆ่าแมลง ล้างพิษจากเคมีบำ�บัดที่
ใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็ง นอกจากนี้ยังให้ผลลดโคเลสเตอรอล ป้องกัน
ความเสียหายของตับอันเนื่องมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ ป้องกัน
ความเสียหายของไตอันเนื่องมาจากการฉีดสารสี เพื่อการใช้รังสี
วินิจฉัย ให้ผลดีในผู้ป่วยโรคตับที่มีภาวะไตล้มเหลวร่วมด้วย

่าน
ฯเท

ส่วนประกอบหลักของกลูตา้ ไธโอน นอกจากช่วยเพิม่ ระดับกลูตา้ ไธโอนใน
กระแสเลือด และในตับแล้ว ไกลซีนยังมีฤทธิ์ลดอาการอักเสบ และ
ช่วยกำ�จัดสารพิษจากตับได้ด้วย

ิษัท
บร

ไกลซีน (Glycine) หนึ่งในสามของกรดอะมิโนที่เป็น

ยใน

ภา

เลซิทิน (Lecithin) ประกอบด้วยสารสำ�คัญ คือ
ฟอสฟาทิดิลโคลีน มีคุณสมบัติ ปรับสมดุลโคเลสเตอรอล บำ�รุง
สมอง และระบบประสาท บำ�รุงตับ และให้ผลดีกับโรคตับหลายชนิด
เช่น ตับอักเสบ ทั้งเฉียบพลัน และเรื้อรัง ตับแข็ง ไขมันเกาะตับ
และภาวะตับถูกทำ�ลายจากสารพิษ
สารฟอสฟาทิดิลโคลีน มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ช่วย
ป้องกันเซลล์ตับจากยา สารเคมี สารพิษ และแอลกอฮอล์ และ
ช่วยซ่อมแซมเซลล์ตับที่เสียไปแล้วได้ เช่น โรคตับแข็ง ซึ่งมีพังผืด
เกาะที่ตับเป็นจำ�นวนมาก พบว่าเลซิทินช่วยสลายพังผืดที่เกาะตับได้
และยังช่วยในเรื่องไขมันเกาะตับ เนื่องจากสามารถเร่งการเผาผลาญ
ไขมันที่ตับ
เลซิทินยังมีประโยชน์ด้านอื่นๆ ต่อสุขภาพ คือ บำ�รุง
สมอง และระบบประสาท ป้องกันสมองเสื่อม และความจำ�เสื่อม
ปรับสมดุลโคเลสเตอรอล ลดการเกาะติดของโคเลสเตอรอลที่ผนัง
หลอดเลือด ช่วยป้องกันการเกิดนิ่วในถุงน้ำ�ดี

ชาเขียว (Green Tea) มีสารสำ�คัญชื่อ EGCG

ชาเขียวมีงานวิจัยการลดไขมันเกาะตับ ลดอักเสบ และมีฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ

เอก
ื่อ
รเพ
สา

แอล กลูตามีน (L-Glutamine) นอกจากช่วยคง
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ระดับกลูตา้ ไธโอนในร่างกายแล้ว แอล กลูตามีนยังช่วยระงับความหิว
ซึ่งเป็นกลไกที่สำ�คัญอย่างยิ่งสำ�หรับการควบคุมน้ำ�หนัก และการ
ลดน้ำ�หนัก เมื่อระดับน้ำ�ตาลในเลือดลดต่ำ�ลง กลูตามีนจะทำ�หน้าที่
ยับยั้งการหลั่งอินซูลินจากตับอ่อน ป้องกันระดับน้ำ�ตาลลดต่ำ�มาก
เกินไป จะทำ�ให้เราไม่รู้สึกหิว นอกจากระงับความหิวอันเนื่องมาจาก
น้ำ�ตาลตกแล้ว ยังสามารถระงับความอยากเหล้าได้ด้วย ที่นา่ สนใจ
สำ�หรับคนไข้โรคเบาหวาน คือ กลูตามีนช่วยให้ตับอ่อนทำ�งานดีขึ้น
ได้ด้วย

ผู้ป่วยโรคตับควรหลีกเลี่ยงการรับประทานน้ำ�ตาล หรือ
อาหารที่มีรสหวาน เนื่องจากจะทำ�ให้การทำ�งานของตับเสื่อมลง
การรับประทานอาหารจำ�พวกแป้ง และน้ำ�ตาล โดยเฉพาะชนิด
ที่ผ่านกระบวนการแปรรูปแล้ว จะทำ�ให้ตับทำ�งานหนักขึ้น และ
เป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคไขมันเกาะตับ และตับแข็งในที่สุด
เนื่องจากน้ำ�ตาลส่วนเกินที่เหลือจากการให้พลังงานแก่ร่างกาย จะ
ถูกเปลีย่ นเป็นไขมันทีต่ บั ในทีส่ ดุ
เพราะการสังเคราะห์ไขมันทุกชนิด
จะเกิดขึ้นที่ตับก่อน จากนั้นไขมันจึงจะถูกลำ�เลียงไปยังส่วนต่างๆ
ของร่างกาย

ถังเช่า (Cordycep Sinensis) งานวิจัยของถังเช่า

ั้น

ตับในขบวนการล้างพิษเฟส 2 ลดไขมันพอกตับในสัตว์ทดลอง
ป้องกันตับจากสารพิษ รักษาโรคตับแข็งในสัตว์ทดลอง มีงานวิจัย
ในการร่วมบำ�บัดมะเร็งตับในอาสาสมัคร ลดอักเสบ และมีฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระ

่าน
ฯเท

ขมิ้นชัน (Turmeric) ช่วยในการล้างสารพิษจาก

ิษัท
บร

เห็ดหลินจือ (Lingshi) ป้องกันตับถูกทำ�ลายโดย
โลหะหนัก ป้องกันตับถูกทำ�ลายโดยสารพิษ ป้องกันการเกิดพังผืดในตับ
ป้องกันการเกิดมะเร็งตับ ป้องกันตับติดเชื้อทั้งไวรัส และแบคทีเรีย
ยับยั้งขบวนการอักเสบของตับ รักษาโรคตับแข็ง และสลายพังผืดที่
เกาะตับเนื่องจากตับแข็ง

ยใน

ภา

ในเรือ่ งของตับ มีการบำ�รุงตับ การบำ�บัดตับแข็ง การปกป้องเซลล์ตบั
จากอันตรายจากสิง่ แวดล้อม สารพิษ และสารเคมี การซ่อมเซลล์ตบั และ
การซ่อมตับที่เสียหายจากไวรัสตับอักเสบ ทำ�ให้เอนไซม์ในตับทำ�งาน
เป็นปกติ ป้องกันเนือ้ เยือ่ ตับถูกทำ�ลายโดยโรคตับแข็ง ป้องกันการเกิด
พังผืด และแผลเป็นในตับ เพิ่มการผลิตพลังงานของเซลล์ตับ กระตุ้น
การซ่อมแซมตัวเองของเซลล์ตับ ลดความดันในหลอดเลือดดำ�ใหญ่
ทีน่ �ำ เลือดออกจากตับ ลดการถูกทำ�ลายของเนือ้ เยือ่ ตับของเชือ้ ไวรัสตับ
อักเสบ ลดอาการอ่อนล้าเนื่องจากตับทำ�งานผิดปกติ
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ยใน

ภา

ตับ เป็นอวัยวะทีท่ �ำ หน้าทีก่ �ำ จัดสารพิษ และเป็นศูนย์กลางของการแปรรูป
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ในขณะที่ ไต เป็นอวัยวะที่ทำ�หน้าที่กรองของเสีย
ออกจากร่างกาย และขับออกทางปัสสาวะ สภาวะใดๆ ก็ตามที่ทำ�ให้การทำ�งานของ
ไตลดลง เรียกว่า  สภาวะไตวาย (Renal Failure) ซึ่งมีอาการตั้งแต่ไตวายเรื้อรัง
จนถึงไตวายเฉียบพลัน ซึ่งต้องอาศัยการฟอกไต ในกระบวนการฟอกไต ร่างกาย
จะมีการสูญเสียกรดอะมิโนออกไปจำ�นวนหนึ่ง ดังนั้น ผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกไต
ควรจะได้รับสารอาหารที่มีกรดอะมิโนจำ�เป็นทดแทน

่าน
ฯเท

มีรายงานว่า กรดอะมิโนบางชนิด เช่น แอล-อาร์จินีน แอล-ออร์นิทีน
แอล-กลูตามีน และแอล-เมทิโอนีน ทำ�ให้การทำ�งานของไตในผูป้ ว่ ยไตวายดีขน้ึ นอกจากนี้
แอล-อาร์จินีน ยังมีบทบาทลดความดันโลหิต ซึ่งเป็นอาการแทรกซ้อนของภาวะไตวาย
แอล-อาร์จินีน แอล-กลูตามีน และแอล-เมทิโอนีน ยังทำ�หน้าที่ต้านอนุมูลอิสระ ลด
ความเสียหายของไตที่เสื่อมสภาพลงด้วย

แอล-อาร์จินีน (L-Arginine) มีผลงานวิจัย การให้แอล-อาร์จินีน

ั้น

ในหนูทดลองที่มีภาวะไตวาย พบว่า ทำ�ให้อัตราการกรองดีขึ้น และมีเลือดไหลเวียน
ไปเลี้ยงหน่วยไตมากขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยลดความดันโลหิต อันเป็นผลข้างเคียงของ
ภาวะไตวาย และยับยั้งการเกิดสาร AGE (Advanced Glycation End Products)
ซึ่งเป็นสารที่ทำ�ให้หลอดเลือดอักเสบอีกด้วย

แอล-ออร์นิทีน (L-Ornithine) มีผลงานวิจัยการให้ แอล-อาร์จินีน

และแอล-ออร์นทิ นี ในเซลล์ตบั ของหนูทดลองทีเ่ ป็นไตวาย พบว่า มีกรดกัวนิดโิ อซัคซินคิ
(Guanidiosuccinic Acid) ซึง่ เป็นสารจากการทีม่ ยี เู รีย (Urea) คัง่ ในตับลดลง แสดงว่า
มีสภาวะการทำ�งานของไตดีขึ้น
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เอก

แอล-ออร์นทิ นี เป็นกรดอะมิโนทีช่ ว่ ยกระตุน้ การเผาผลาญ
แอลกอฮอล์ โดยทำ�ลายแอลกอฮอล์ และอะเซทัลดีไฮด์ ทำ�ให้หลับลึก
ขึ้น แม้หลังจากดื่มสุรา และเป็นสารกระตุ้นการสร้างโกรท ฮอร์โมน
ตัวหนึ่ง มีบทบาทสำ�คัญในการทำ�ลายแอมโมเนีย ซึ่งเป็นพิษต่อไต
และสมอง งานวิจัยการใช้กรดอะมิโนออร์นิทีน ร่วมกับอาร์จินีน
พบว่า ทำ�ให้ไตของหนูทดลองที่ไตวาย ขับของเสียออกได้มากขึ้น
และเลือดไปเลี้ยงหน่วยไตมากขึ้น ในยุโรปมีการใช้ แอล-ออร์นิทีน
เป็นยารักษาโรคตับ และโรคไต ในผู้ป่วยที่ตับ และไตเสื่อมอย่าง
รุนแรง หรือผู้ป่วยตับวาย ไตวาย

ื่อ
รเพ
สา

แอล-กลูตามีน (L-Glutamin) เป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระชนิดหนึ่ง
รวมทั้งเป็นหนึ่งในสารตั้งต้นการสร้าง
กลูตา้ ไธโอน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตลิ ดการถูกทำ�ลายของไต โดยอนุมลู อิสระ
และเป็นสารอาหารเพื่อการล้างพิษตับ
แอล-ซีสเทอีน (L-Cysteine) เป็นสารต้าน

กา

อนุมูลอิสระชนิดหนึ่ง
รวมทั้งเป็นหนึ่งในสารตั้งต้นการสร้าง
กลูตา้ ไธโอน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตลิ ดการถูกทำ�ลายของไต โดยอนุมลู อิสระ
และเป็นสารอาหารเพื่อการล้างพิษตับ

แอล-เมทิโอนีน (L-Methionine) เป็นสารต้าน

รบ

อนุมูลอิสระอีกชนิดหนึ่ง ลดการถูกทำ�ลายของหน่วยไต และซ่อม
เซลล์ตับที่เสื่อมสภาพ

รรย

เพอร์รีดอกซีน ไฮโดรคลอไรด์ (Peridoxine
Hydrochloride) ให้วิตามินบี 6 ในผู้ป่วยโรคไตมักจะขาด
วิตามินดี 3 (Vitamin D3) เนื่องจากวิตามินดีมี

การแปรรูปให้อยู่ในรูปที่ใช้งานได้ที่ไต ผู้ป่วยไตวายจะมีอาการขาด
วิตามินดี และควรได้รับวิตามินดีเสริม เพือ่ ป้องกันโรคกระดูกพรุน

ั้น

ของสารพิษ โดยเฉพาะยาที่มีผลต่อไต มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ลด
อักเสบ และลดโอกาสของการเกิดนิ่วในไต ช่วยให้เลือดไหลเวียนไป
เลี้ยงไตมากขึ้น ทำ�ให้ช่วยซ่อมเซลล์ไตที่เสียหายจากไตเสื่อม

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
4. Marotta F, Naito Y, Lorenzetti A, et al. Old age and renal
susceptibility to drugs. High-purity green tea ameliorates
renal oxidative damage induced by gentamicin in aged rats.
Presented at: VII European Congress IAGG- EU Region.
Healthy and active ageing for all Europeans “II.” April 14-17,
2011. Bologna, Italy.
5. Jones, Kenneth (1990), Reishi: Ancient Herb for Modern
Times, Sylvan Press, p. 6.

่าน
ฯเท

ชาเขียว (Green Tea) ปกป้องไตจากอันตราย

References :

ิษัท
บร

หลินจือ (Lingshi) มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ
ช่วยลดความเป็นพิษทีม่ อี ยูใ่ นเลือด มีการนำ�เห็ดหลินจือมารักษาร่วม
ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ที่มีอาการดื้อต่อการรักษาด้วยยาแผนปัจจุบัน
มีงานวิจับพบว่า การให้หลินจือร่วมในผู้ป่วยโรคไต ทำ�ให้ลดค่า
การอักเสบลง มีเลือดไปเลี้ยงไตมากขึ้น อัตราการกรองของเสียผ่าน
ไตเพิ่มขึ้น และลดระดับโปรตีนที่รั่วออกมาทางปัสสาวะลง และ
ช่วยฟื้นฟูสมรรถนะของไตให้ทำ�งานดีขึ้น

ยใน

ถังเช่า (Cordycep sinensis) ถังเช่าทำ�ให้เลือด
ไปเลี้ยงหน่วยไตมากขึ้น ทั้งไตวายเฉียบพลัน และเรื้อรัง กระตุ้น
การซ่อมแซมตัวเองของเนื้อเยื่อหน่วยไต ทำ�ให้ไตซ่อมแซมตัวเอง
ได้เร็วขึ้น ป้องกันแคลเซียมเกินในไตส่วนนอก ทำ�ให้เซลล์ไตผลิต
พลังงานได้มากขึน้ ในผูท้ ไ่ี ด้รบั ไตบริจาค ถังเช่าลดผลข้างเคียงต่อไต
ของยากดภูมิต้านทาน ที่ผู้ป่วยต้องรับประทานเพื่อป้องกันการต้าน
เนื้อเยื่อไตบริจาค บำ�รุงไต ป้องกันไตวาย ซ่อมเนื้อเยื่อไตในไตวาย
เรื้อรัง ซ่อมเนื้อเยื่อไตในไตวายเฉียบพลัน ซ่อมเนื้อเยื่อของไตในคน
ที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายไต

ภา

าย

วิตามินบี 6 เมื่อได้รับวิตามินบี 6 พบว่า มีอัตราการทำ�งานของ
ไตเพิ่มขึ้น
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้า 3

เอก
ื่อ
รเพ
สา
รบ

กา

ยใน

ผู้ที่มีไขมันเกาะตับ ชนิดที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ (NonAlcoholic Fatty Liver) มีสดั ส่วนถึง 35% ของประชากรโลก ถ้าไม่ได้รับ
การรักษา ก็จะลุกลามไปจนเป็นตับอักเสบ จากนั้นก็จะเป็นโรคตับแข็ง
ผู้ที่มีไขมันเกาะตับ มักจะมีระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดสูง รวมไปถึง
เป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ และหลอดเลือด มีงานวิจยั ว่า การรับประทาน
กรดไขมันโอเมก้า-3 ในขนาดสูง ลดโอกาสเกิดโรคต่างๆ ทีต่ ามมา จากการเกิด
ไขมันเกาะตับได้ถงึ 52%-56% และการรับประทานกรดไขมันโอเมก้า-3
เพียงวันละ 1,000 มก. ยังป้องกันเซลล์ตับเสียหายจากการเกิดไขมัน
เกาะตับ ลดไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ และทำ�ให้เนื้อตับดีขึ้นอีกด้วย

References :

่าน
ฯเท

ิษัท
บร

โรคไตทุ ก ชนิ ด ทำ � ให้ เ กิ ด อนุ มู ล อิ ส ระเพิ่ ม มากขึ้ น
รวมทั้งค่าการอักเสบที่เพิ่มขึ้น ปัจจัยทั้งสองอย่างนี้ ทำ�ลาย
หน่วยไตให้เสือ่ มลงไปอีก มีงานวิจยั การรับประทานกรดไขมัน
โอเมก้า-3 ในขนาดสูง ช่วยในเรือ่ งนี้ได้เป็นอย่างดี งานวิจยั
ที่ตีพิมพ์ ในวารสารการแพทย์ชื่อ Exp Clin Transplant
ในปี 20081 พบว่า ผู้ที่รับประทานน้ำ�มันปลาในขนาดสูง
มีโอกาสถึง 31% ที่จะลดโอกาสเกิดโรคไตเรื้อรัง และผู้ที่ ได้
รับไตบริจาค ที่รับประทานกรดไขมันโอเมก้า-3 ขนาดสูง จะ
ทำ�ให้รา่ งกายต่อต้านไตที่ได้รบั น้อยกว่าผูท้ ่ีได้รบั ไตบริจาค ที่
รับประทานกรดไขมันโอเมก้า-3 ในขนาดที่ต�่ำ กว่า1

ภา

าย

รรย

น้�ำ มันปลา
สารอาหารจำ�เป็น
สำ�หรับโรคตับ
และโรคไต

ผู้ป่วยโรคไต จะมีอนุมูลอิสระเกิดขึ้นในร่างกายเป็น
จำ�นวนมาก ผูท้ ่ีได้รบั การฟอกไตที่ได้รบั กรดไขมันโอเมก้า-3
ปริมาณประมาณ 1,800 มก./วัน จะมีอาการต่อมหมวกไต
อ่อนแรงน้อยลงมาก และถ้าได้รับกรดไขมันโอเมก้า-3 ถึง
3,400 มก./วัน ระดับไขมันไตรกลีเซอร์ ไรด์จะน้อยลงอย่างมาก
และทำ�ให้อัตราการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดน้อยลงไป
ด้วย2
หากได้รับกรดไขมันโอเมก้า-3 ถึง 2,000 มก./วัน
จะทำ�ให้คา่ การอักเสบ และสารอนุมลู อิสระลดลงเป็นอย่างมาก
ในผูป้ ว่ ยไตวายระยะสุดท้าย หากได้รับถึง 4,000 มก./วัน
จะทำ�ให้ค่าการทำ�งานของไตดีขึ้น ในผู้ป่วยเบาหวานที่เป็น
โรคไต3

ั้น

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

ื่อ
รเพ
สา

โรคไตเรื้อรัง

รรย

รบ

กา

ในศาสตร์การแพทย์แผนจีน การรักษาอุณหภูมิของไตให้
อุน่ อยู่เสมอ เป็นการบำ�รุงรักษาไตที่ดีที่สุด ในการรักษาไตที่อ่อนแอ
ตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนโดยการใช้พลังงานบำ�บัด จะเป็นการ
ใช้คลื่นรังสีฟาร์อินฟาร์เรด เพื่อเพิ่มอุณหภูมิของไตให้สูงขึ้น และ
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตไปเลี้ยงไต คลื่นรังสีฟาร์อินฟาร์เรดที่ลงไป
ถึงหน่วยไต จะช่วยขยายหลอดเลือดเล็กๆ ที่ไปหล่อเลี้ยงไต ซึ่งเป็น
องค์ประกอบสำ�คัญทีป่ ระกอบขึน้ เป็นหน่วยกรองของหน่วยไต รังสี
ฟาร์อินฟาร์เรดยังกระตุ้นให้ให้ร่างกายมีการซ่อมแซมเนื้อเยื่อใหม่
และเพิ่มออกซิเจนที่ไปเลี้ยงหน่วยไต

ปริมาณเลือดไหลเวียนในหลอดเลือดฝอยถึง 3 เท่า และมีการขยายตัว
ของหลอดเลือดออก 20% ในเวลาเพียง 20 นาที ภายหลังการสวมใส่
หรือสัมผัส และลงลึกได้ 1 นิ้วครึ่ง ถึง 3 นิ้ว เป็นการเพิ่มปริมาณ
สารอาหาร และออกซิเจนให้กับเนื้อเยื่อบริเวณนั้น รวมทั้งมีการถ่ายเท
ของเสียออกจากเซลล์ และมีการแลกเปลีย่ นน้�ำ และสารอาหารระหว่าง
เซลล์ และหลอดเลือดฝอย
แนะนำ�ให้ผทู้ ต่ี อ้ งการบำ�รุงสุขภาพของไต รวมทัง้ ผูป้ ว่ ยไตวาย
เรื้อรัง สวมใส่ที่รัดเอวของไวทอปไว้เป็นประจำ� เพื่อให้ได้รังสี
ฟาร์อนิ ฟาร์เรด ทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกายในบริเวณทีส่ มั ผัสหรือสวมใส่
ตลอด 24 ชั่วโมง

สุดยอดสารอาหารบำ�รุงไต

หัวใจแข็งแรง เพิม่ สมรรถภาพทางเพศ ช่วยระบบเจริญพันธุ์ ลดอาการ
อักเสบของโรคไขข้ออักเสบ เพิม่ ความแข็งแรงให้กล้ามเนือ้ และกระดูก
ช่วยให้เหงือกแข็งแรง ปรับปรุงระบบการย่อย ลดความเครียด อาการ
ปวดศีรษะ แก้อาการวิงเวียนศีรษะ ช่วยในการนอนหลับ ช่วยในเรื่อง
ความจำ� ทำ�ให้รสู้ กึ สดชืน่ บรรเทาอาการนอนไม่หลับ ใช้รกั ษาอาการ
ด้านสายตา ต้านมะเร็ง ปรับสมดุลน้ำ�ตาล และไขมันในเลือด ช่วย
้นการไหลเวียนเลือด ปรับสมดุลความดันโลหิต บำ�รุงตับ ไต
เก๋ากี้ หรือ Goji Berry เป็นสมุนไพรเก่าแก่ ซึ่งถูก กระตุ
ใช้ในตำ�รับยาจีนมากว่า 5,000 ปี ส่วนที่ใช้คือ เมล็ด สรรพคุณ และกระเพาะอาหาร คลายเครียด
ทางการแพทย์แผนจีน ช่วยบำ�รุงร่างกาย เพิม่ ภูมติ า้ นทานโรค ช่วยให้

ั้น

การบริโภคน้�ำ มันปลา จะชะลอความพิการของไต และทำ�ให้
ลดความเสีย่ งในการเกิดโรคไตวาย เนือ่ งจากน้�ำ มันปลาลดอาการอักเสบ
ในหลอดเลือดตรงกรวยไต เกร็ดเลือดไม่จับเป็นก้อน และหลอดโลหิต
ไม่บบี ตัว ทำ�ให้ชะลอการเกิดโรคไตวาย น้�ำ มันปลาทำ�ให้เลือดไหลเวียน
มาเลีย้ งไตสะดวกขึน้ ทำ�ให้ไตได้รบั สารอาหาร และออกซิเจน มากขึน้
มาบำ�รุงเนื้อไต

่าน
ฯเท

น้�ำ มันปลา และเก๋ากี้

ิษัท
บร

ยใน

ภา

าย

เส้นใย MBF ของบริษัท VITOP BIOENERGY เป็น
เส้นใยพลังงานที่มีผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในงานประชุมของ
สมาคมไหลเวียนโลหิตแห่งเอเชียนครัง้ ที่ 2 ใน ปี 1995 (2nd Asian
Congress of Microcirculation : ACM’ 95) ว่า สามารถกระตุ้น
การไหลเวียนโลหิตในหลอดเลือดฝอยให้เพิ่มขึ้นได้ถึง 2 เท่า เพิ่ม
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ผมประทับใจมาก จึงลองใช้ผลิตภัณฑ์ถุงเท้าไวทอป
เสื้อกล้ามไวทอป ผ้าห่มขนหนูไวทอป หมอนกายไวทอป
เรียกได้ว่ากลายเป็นมนุษย์ ไวทอปเลยครับ
		
ผมเป็นคนที่ต้องเดินทางบ่อยมาก และต้องขับรถเอง
คนเดียวตลอด เวลาขับรถนานๆ จะรู้สึกเมื่อย และชา จนกระทั่ง
ผมได้รู้จักกับบริษัท ไทยธรรมฯ เนื่องจากภรรยาของผมป่วย และ
รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม แล้วอาการดีขึ้น
จนหายป่วย ผมจึงลองศึกษาผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของบริษัทฯ และ
สนใจผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะไวทอป และได้ลองใช้กางเกงในไวทอป
ขณะที่ผมขับรถจากสุราษฏร์ธานีมาถึงกรุงเทพฯ ก็รู้สึกถึงความ
แตกต่างได้อย่างชัดเจน ไม่เมือ่ ย หรือชาแบบทีเ่ คยเป็น รูส้ กึ สบายตัว
ทำ�ให้สามารถขับรถไกลๆได้สบายมาก ผมประทับใจมาก จึงลอง
ใช้ผลิตภัณฑ์ถุงเท้าไวทอป เสื้อกล้ามไวทอป ผ้าห่มขนหนูไวทอป
หมอนกายภาพไวทอป เรียกได้ว่ากลายเป็นมนุษย์ไวทอปเลยครับ
และผมยังติดตัง้ เครือ่ งผลิตน้�ำ อัลคาไลน์ไวทอป เพราะอยากให้ทกุ คน
ในครอบครัวได้ดื่มน้ำ�สะอาด และดีต่อสุขภาพ ผมเลือกที่จะดูแล
ตัวเอง และคนในครอบครัวด้วยผลิตภัณฑ์ของไทยธรรม และปัจจุบนั
ครอบครัวของผมยังตัดสินใจทำ�ธุรกิจไทยธรรมเพื่อดูแลสุขภาพ
ของคนอืน่ ๆ และสามารถสร้างรายได้ให้กบั ครอบครัวได้อกี ด้วย ผมขอ
ขอบคุณบริษทั ไทยธรรมฯ ทีท่ �ำ ให้ผม และครอบครัวมีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรง

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

คุณสุพรรณ รัตนพันธ์
อายุ 49 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด สุราษฎร์ธานี

ผ่านไปเพียง 15 วัน ผลออกมาดีเกินคาด และน้�ำ หนักยังลดลงไป 2 กิโลกรัมด้วย

Before
ม.ค.60 94 Kg.

After
ก.ค.60 82 Kg.

คุณมานสา น้อยปั่น

อายุ 43 ปี อาชีพ พนักงานบริษัทฯ
จังหวัด กรุงเทพฯ

ดิฉันมีปัญหาเรื่องน้ำ�หนักตัวที่มากถึง 94 กิโลกรัม จน
มีโอกาสรู้จักกับบริษัท ไทยธรรมฯ จากการแนะนำ�ของคุณอัครรัสมิ์
พุทธยะศิริ หรือโค้ชโต้ง ผลการตรวจคลื่นพลังงานด้วยเครื่องควอน
ตัมพบว่ามีภาวะไขมันเกาะตับอยู่เกณฑ์ที่สูงมาก ซึ่งผลการตรวจก็ตรง
กับที่ไปตรวจที่โรงพยาบาล ดิฉันเริ่มดูแลตัวเองตามที่โค้ชโต้งแนะนำ�
โดยการรับประทาน สารอาหารเพื่อการบำ�รุงตับ และสมุนไพรจีน
ชาชงเพือ่ การล้างพิษและช่วยระบาย ผ่านไปเพียง 15 วัน ผลออกมา
ดีเกินคาด และน้ำ�หนักยังลดลงไป 2 กิโลกรัมด้วย โค้ชโต้งจึงแนะนำ�
ให้ใช้สตู รคีโตเจนิคไดเอท หลังจากทำ�ไปแล้ว พบว่าสามารถลดน้�ำ หนัก
ได้จริง และไม่มอี าการหิว หรือโหยเลย ดิฉนั สามารถรับประทานอาหาร
ได้ครบทุกมื้อ รับประทานเนื้อสัตว์ และไขมันได้แบบจัดเต็ม เพียง
แค่งดแป้ง และน้ำ�ตาล พร้อมกับรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
น้ำ�มันปลาสกัดชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น และน้ำ�มันมะพร้าวสกัด
เย็นผสมโคคิวเท็น ผลปรากฏว่าน้�ำ หนักก็ลดลงเรือ่ ยๆ จนมีคนเริม่ ทักว่า
ผอมลง สวยขึน้ ดิฉนั มีก�ำ ลังใจมากขึน้ เลยค่ะ จึงทำ�ตามสูตรอย่างต่อเนือ่ ง
จนปัจจุบันนี้ ดิฉันสามารถลดน้ำ�หนักได้ถึง 12 กิโลกรัม จาก 94
กิโลกรัม ลดลงเหลือ 82 กิโลกรัม ภายในระยะเวลา 6 เดือนค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

รับประทานไปได้ 1 สัปดาห์ ระบบขับถ่ายเริ่มดีขึ้น อาการท้องอืด
แน่นท้องก็หายไป ขับถ่ายเป็นเวลามากขึ้น
ผมมีปญ
ั หาระบบขับถ่าย เวลารับประทานอะไรทีแ่ ปลกไป ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
จากที่เคย จะมีอาการท้องเสีย บางครั้งก็ปวดท้องจนไม่อยากจะ
รับประทานอะไรเลย บางทีก็มีอาการท้องอืด แน่นท้องด้วย ทำ�ให้
เป็นปัญหามาก โดยเฉพาะเวลาที่ต้องเดินทางไกลๆ จนผมได้มารู้จัก
บริษัท ไทยธรรมฯโดยการเเนะนำ�ของเพื่อน คือ คุณกวินทิพย์
ธนถาวรลาภ หรือคุณขวัญ ได้แนะนำ�ให้ลองใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของไทยธรรม คือ สารสกัดจากพรีไบโอติกและโพรโบโอติก และ
สารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำ�ตาล หลังจากรับประทานไปได้ 1 สัปดาห์
ระบบขับถ่ายเริ่มดีขึ้น อาการท้องอืด แน่นท้องก็หายไป ขับถ่ายเป็น
เวลามากขึน้ ผมจึงรับประทานต่อเนือ่ งมาตลอด 3 เดือน อาการท้องเสีย
ที่เป็นอยู่บ่อยๆ ก็หายไป ทำ�ให้ผมมีความสุขมาก ผมจึงตัดสินใจเปิด
ศูนย์ยอ่ ย และทำ�เป็นธุรกิจ เพราะผมเชือ่ มัน่ ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของไทยธรรม ผมต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆของบริษัท ไทยธรรมฯ
ที่มีไว้ให้คนไทยใช้ดูแลสุขภาพ
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คุณประเสริฐศักดิ์ เอีย่ มใส
อายุ 32 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด นนทบุรี

ผ่านไปประมาณ 1 เดือน ก้อนเนื้อในตาก็จางหายไป
และอาการที่มีน�้ำ ตาไหลก็หายไปด้วย
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ดิฉันมีปัญหาเรื่องของสุขภาพดวงตา คือมีอาการต้อลม
และมีก้อนเนื้อในตา มักจะมีน้ำ�ตาไหลอยู่เสมอ ทำ�ให้ดิฉันต้องใส่แว่น
ไว้เป็นประจำ� เพือ่ ไม่ให้ตาโดนลม ทีเ่ ป็นสาเหตุให้น�ำ้ ตาไหล ก่อนหน้านี้
ดิฉันใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม เพื่อดูแลสุขภาพอยู่แล้ว
เพราะดิฉันมีปัญหาเรื่องของไทรอยด์ ที่ส่งผลต่อน้ำ�หนัก แต่พอได้
ใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยธรรม อาการต่างๆก็ดีขึ้นมาก พอมีปัญหาเรื่อง
สุขภาพดวงตา สามีของดิฉัน คือคุณอัครรัสมิ์ พุทธยะศิริ เลยแนะนำ�
ให้ใช้ผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะไวทอป คือที่ปิดตาไวทอป พร้อมกับ
ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คือ แอสต้าแซนทินเพือ่ ดูแลสุขภาพดวงตา
เพิ่มด้วย ผ่านไปประมาณ 1 เดือน ก้อนเนื้อในตาก็จางหายไป และ
อาการที่มีน้ำ�ตาไหลก็หายไปด้วยนอกจากนี้ดิฉันยังได้ติดตั้งเครื่อง
ผลิตน้ำ�อัลคาไลน์ไวทอปไว้ที่บา้ น เพื่อดูแลสุขภาพของตัวเอง และ
คนในครอบครัวด้วย ดิฉนั ประทับใจในผลิตภัณฑ์ทกุ ตัวของไทยธรรม มาก
ที่ทำ�ให้สุขภาพของดิฉัน และทุกคนในครอบครัวดีขึ้น จนปัจจุบัน
กลายมาเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับดิฉันได้อีกด้วย

คุณฐิตารีย์ โพธิด์ บี ศุ กุล
อายุ 34 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด กรุงเทพฯ

ปัจจุบันนี้ น้ำ�หนักลดลงไปถึง 10 กิโลกรัม จาก 72 กิโลกรัม
เหลือเพียง 62 กิโลกรัม ภายใน 5 เดือนเองค่ะ
ดิฉนั มีปญ
ั หาเรือ่ งระบบน้�ำ เหลืองตัง้ แต่เด็ก เวลาเป็นแผล
จะหายยาก และตามตัวจะมีรอยแผลเป็น และจุดด่างดำ� ทำ�ให้
ผิวพรรณไม่สวย และยังมีปัญหาเรื่องน้ำ�หนักตัวหลังคลอด และ
ผิวที่แห้ง หยาบกร้านอีกด้วย ทำ�ให้ดิฉันไม่มั่นใจในตัวเองเลย จึง
ไปพบแพทย์ทค่ี ลีนกิ เพราะอยากลดน้�ำ หนัก และไปฉีดวิตามินเข้าผิว
เพือ่ ให้มผี วิ สวย แต่กไ็ ม่เห็นความแตกต่าง จนดิฉนั ได้มโี อกาสรูจ้ กั กับ
บริษทั ไทยธรรมฯ ได้ปรึกษาโค้ชของบริษทั ทีแ่ นะนำ�ให้รบั ประทาน
สมุนไพรจีนชาชง สารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำ�ตาล สารสกัดจาก
พริกเพื่อกระตุ้นการเผาผลาญ สารสกัดจากถั่วขาวเพื่อลดเเป้ง
และน้�ำ ตาล และสารสกัดจากสมอไทยสูตรลดน้�ำ หนักล้างพิษ หลังจาก
รับประทานไปประมาณ 2 เดือน น้ำ�หนักลดลงไป 4 กิโลกรัม ดีใจ
มากเลยค่ะ ทัง้ ทีไ่ ม่ตอ้ งลดอาหารเลย ดิฉนั จึงรับประทานอย่างต่อเนือ่ ง
น้�ำ หนักลดลงไปอีก 6 กิโลกรัม จนปัจจุบนั นี้ น้�ำ หนักลดลงไปถึง
10 กิโลกรัม จาก 72 กิโลกรัม เหลือเพียง 62 กิโลกรัม ภายใน
5 เดือนเองค่ะ ต่อมาดิฉันได้รับประทาน สารสกัดเมล็ดองุ่นผสม
สารสกัดจากมะเขือเทศ สารอาหารเพือ่ กระตุน้ การสร้างคอลลาเจน
ชนิดชงดื่มรสโกโก้ คอลลาเจนเปปไทด์ 100% ชนิดชงดื่ม
กลูตา้ ไธโอนชนิดชงดืม่ และสารสกัดเพือ่ ผิวขาวใส ไร้ฝา้ หลังจาก

รับประทานได้ 1 เดือน รูส้ กึ ได้วา่ ผิวทีเ่ คยแห้ง และหยาบกร้าน
กลับมามีน้ำ�มีนวลมากขึ้น รอยด่างดำ�ที่เป็นเริ่มจางลง ดิฉัน
จึงแนะนำ�ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรมให้คนในครอบครัว
และเพื่อนๆ ลองรับประทานด้วย ดิฉันต้องขอบคุณบริษัท
ไทยธรรมฯ ที่ทำ�ให้ดิฉันรู้สึกดี และดูดีค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

Before
ม.ค.60 72 Kg.

After
พ.ค.60 62 Kg.

คุณกวินทิพย์ ธนถาวรลาภ
อายุ 32 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด นนทบุรี

ผ่านไปประมาณ 1 สัปดาห์ อาการปวดบวมยุบลงมาก แผลถลอกที่คิดว่า
น่าจะเป็นแผลเป็นก็หายเป็นปกติ คนรอบข้างก็ทักว่าแผลหายไวมาก

คุณอภิชาติ โพธิด์ ี

อายุ 44 ปี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน
จังหวัด ขอนแก่น

ผมประสบอุบตั เิ หตุรถมอเตอร์ไซค์ลม้ ขณะขีร่ ถ
กลับจากทำ�ธุระ ทำ�ให้ใบหน้ากระแทกกับพื้นถนนเป็นแผล
ถลอกบริเวณโหนกแก้ม ผมกลับบ้านมาทำ�แผลเอง และ
รับประทานยาแก้ปวด แต่พอตื่นเช้ามามีอาการปวดบวม
ที่โหนกแก้ม จึงรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ทำ�ให้ต้อง
ฉีดยา รับประทานยา และนอนโรงพยาบาลอยู่ 1 คืน
แพทย์จึงให้กลับบ้าน พร้อมให้ยามารับประทาน พร้อมกับ
นัดให้มาผ่าบริเวณโหนกแก้ม แต่ผมไม่อยากผ่าตัด จน
หลานสาวของผม คือคุณฐิตารีย์ โพธิด์ บี ศุ กุล หรือโค้ชนุก๊ นิก
ทราบเรื่อง ก็ได้ส่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คือ น้ำ�มันปลา
สกัดชนิดไขมัน EPA เข้มข้น รับประทานตอนเช้า 2 แคปซูล
และตอนเย็น 2 แคปซูล และทาผลิตภัณฑ์เวชสำ�อาง
เพื่อการลดเลือนรอยแผลเป็น เช้า และเย็น ผ่านไป
ประมาณ 1 สัปดาห์ อาการปวดบวมยุบลงมาก แผลถลอก
ทีค่ ดิ ว่าน่าจะเป็นแผลเป็นก็หายเป็นปกติ คนรอบข้างก็ทกั ว่า
แผลหายไวมาก ผมดีใจ และประทับใจในตัวผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทไทยธรรมฯมากครับ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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พฤษภาคม 2017

พฤษภาคม 2017

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน พฤษภาคม 2017

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน พฤษภาคม 2017

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ

ศูนย์จ�ำ หน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,054,390  บาท

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 427,920  บาท

มิถุนายน 2017

มิถุนายน 2017

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน มิถุนายน  2017

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน มิถุนายน  2017

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ

ศูนย์จ�ำ หน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 960,085  บาท

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 617,360  บาท

New Active Recruit 2017
ประเสริฐศักดิ์ เอี่ยมใส

ศุภโชติ กีรติปัญญากุล ปาริชาติ วิชัยวงค์

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน พฤษภาคม 2017
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 23 ท่าน

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน พฤษภาคม 2017
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 23 ท่าน

พฤษภาคม 2017
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พฤษภาคม 2017

มิถุนายน 2017

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน มิถุนายน 2017
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 18 ท่าน

2018

สู่ดินแดนแห่ง

ทะเลทรายสุดอัศจรรย์
ท่องเที่ยวดูไบ 5 วัน 3 คืน

เยี่ยมชมกรุงอาบูดาบี้ เมืองที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นสรวงสวรรค์แห่ง
ทะเลทราย นำ�ท่านชม Sheikh Zayed Mosque สุเหร่าประจำ�สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ ทีใ่ หญ่โตเป็นอันดับ 3 ของโลก ชม Heritage Village
หมู่บ้านพื้นเมือง จำ�ลองความเป็นอยู่ของชาวเบดูอินที่เคยเร่ร่อนอยู่ใน
ทะเลทราย เยี่ยมชมห้างดูไบ ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมี
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ�ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ภายใน ชมน้ำ�พุเต้นระบำ�ที่สวยงาม
ติดอันดับต้นของโลก ถ่ายรูปกับ “บุรจญ์คาลิฟา” ตึกที่สูงที่สุดในโลก ชม
Medinat Jumeirah Souk เวนิสแห่งดูไบ ชมทัวร์ทะเลทรายแห่งความ
อัศจรรย์

พาคนที่คุณรัก ท่องเที่ยวไปกับเรา ครอบครัวไทยธรรม
ด้วยกติกาที่คุณทำ�ได้
กติกาท่องเที่ยว

1. มีตำ�แหน่งโกเมนขึ้นไป
2. เก็บคะแนน 12 เดือน (สิงหาคม 2017 – กรกฎาคม 2018) ท่องเที่ยว
ประมาณ ตุลาคม 2018
3. คะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัว 12 เดือน สะสมรวมกัน 360,000 คะแนน
(เฉลี่ยเดือนละ 30,000 คะแนน) และคะแนนยอดกลุ่มของลูกโกเมนชั้น
ที่ 1 รวมกัน 2,300,000 คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ 192,000 คะแนน หาก
มีโกเมน 8 คน เฉลี่ยยอดกลุ่มคนละ 24,000 คะแนนต่อเดือน)
4. ต้องยืน่ ใบสมัคร Promotion ท่องเทีย่ วก่อนวันที่ 30 มิถนุ ายน 2018

กฏเกณฑ์การคิดคะแนน

1. ผูส้ มัครทุกท่านจำ�เป็นต้องผ่านกติกาข้อแรก (ยอดซือ้ กลุม่ ส่วนตัวสะสม 12
เดือน รวมกัน 360,000 คะแนน) เพือ่ รับสิทธิก์ ารไปท่องเทีย่ วกับไทยธรรม
2. ผูส้ มัครทีผ่ า่ นกฎกติกาข้อแรก สามารถนำ�คะแนนยอดซือ้ กลุม่ ส่วนตัวชัน้ ที่ 1
มาคำ�นวณมูลค่าตัว๋ ตามจริง เช่นทำ�คะแนนได้ 40% จากกติกา จะ
ต้องจ่ายค่าตั๋วมูลค่า 60%
3. หากมียอดกลุม่ ส่วนตัวของลูกชัน้ ที่ 1 สะสมเกินกว่า 50% ( คะแนนกลุม่
ลูกโกเมนชัน้ ที่ 1 สะสมเกิน 1,150,000 คะแนน ) มีสทิ ธิร์ บั การ Roll Up
คะแนนจาก Downline
4. คะแนนยอดซือ้ กลุม่ ส่วนตัวทีท่ �ำ คะแนนเกิน 50% ของกฏเกณฑ์ขอ้ 1 จะถูก
Roll Up ขึ้นไปเป็นคะแนนท่องเที่ยวของ Up-Line ที่สมัครท่องเที่ยว
ต่างประเทศ

ให้รางวัลกับตัวเอง และคนที่คุณรัก ไปท่องเที่ยวดูไบ ดินแดนแห่งทะเลทรายสุดอัศจรรย์กับไทยธรรมนะคะ
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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 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

ศูนย์ ใหญ่

บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด

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

ศูนย์ส�ำ โรงเหนือ จ.สมุทรปราการ โทร 081-9248998

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : ต่างจังหวัด
ศูนย์ อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร. 094-9296956
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.เมือง จ.พัทลุง โทร. (074) 615-599
ศูนย์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โทร. (075) 423-468 ศูนย์ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 084-0573922
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

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

ภาคเหนือ
• ลพบุรี
• 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
• แพร่
• 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
• 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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