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กุลโชค ทองดอนใหม่

พบกับสาระความรู้นวัตกรรมการย้อนวัยโลก และเคล็ดลับ
ในการทำ�ธุรกิจเครือข่ายสุขภาพให้ประสบผลสำ�เร็จ ในรายการ
TDA Healti Secret On Radio ดำ�เนินรายการโดย
พี่เปิ้ล จารุณี เดส์แน็ช และพี่ยุ้ย ดร.ภญ.อาริญา สาริกะภูติ
โดยออกอากาศทางคลื่นวิทยุ ดังต่อไปนี้

FM 90.5 MHz. มิติข่าว
ทุกวันเสาร์ เวลา 11.00-12.30 น.

หรือรับฟังผ่านออนไลน์ ได้ที่ www.smartbomb.co.th

FM 101 MHz. RR ONE
ทุกวันเสาร์ เวลา 19.30-21.00 น.

หรือรับฟังผ่านออนไลน์ ได้ที่ www.fm101talk.com

และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่

http://www.youtube.com/healtisecret
เนื้อหาในรายการนี้ ไม่ ได้มีเจตนาจะอ้างสรรพคุณการใช้สารอาหาร เพื่อทดแทนการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
แต่อย่างใด หากแต่เป็นการให้ข้อมูลสารอาหารที่มีงานวิจัยทางการแพทย์สนับสนุน ถึงประโยชน์ ในแง่ของการป้องกันโรค
และการส่งเสริมสุขภาพ การรักษา บำ�บัดอาการของโรคต่างๆ จำ�เป็นที่จะต้องถูกวินิจฉัย และดูแลโดยแพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้น
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@thaidhamhouse

Thaidham Allianze Fanpage

บ้านนี้
ของเรา

ฝนกับรุ้ง

ฝนจ๋าใย เจ้าพาหม่น ฟ้ามาให้
คิดถึงรัก คิดถึงเธอ เพ้อดังเงา		

เคยโปร่งใจ กลับเผลอกลัว หัวใจเหงา
จิตแสนเศร้า เคล้าความหวาด ขาดพลัง

ฝนยังตก หนักลงมา เหมือนอาฆาต
สติมา ปัญญาเกิด เชิดพลัง

ใจประหลาด ฉุกคิดได้ กลายเป็นหวัง
เราแค่พลั้ง ฝันเพ้อไป ในความชิน

ฝนเจ้าขา โปรยมาเถิด ให้เกิดรัก
ต้องยึดรัก การงานดี เป็นอาจินต์

จิตตระหนัก เพียงเผลอใจ จนลืมสิ้น
เพราะชีวิน มีเธอฉัน ฝันร่วมกัน

ฝนที่รัก แค่พรำ�พรำ� ฉ่ำ�ชื่นจิต
ไม่โดดเดี่ยว แต่โดดเด่น เติมเต็มกัน

เกิดเนรมิต สายรุ้งพราย ประกายฝัน
รุ้งสายนั้น พาเรารุ่ง มุ่งไทยธรรม

ผู้ประพันธ์ : จารุณี เดส์แน็ช (สุขสวัสดิ์)
ด้วยความจริงใจ
จารุณี เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร

ดร.อาริญา สาริกะภูติ
กรรมการบริหาร

E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com
Facebook : We are Thaidham
Facebook Fanpage : Thaidham Allianze Fanpage
ID Line : @thaidhamhouse

หลังจากนั้น 1 ชั่วโมง
คุณพ่อขอรับประทานข้าว
และบอกให้ดิฉันหยิบ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของไทยธรรมมาให้
รับประทานด้วย ดิฉัน
ก็ถามว่ารู้สึกดีขึ้นใช่ ไหม
คุณพ่อก็ตอบว่าใช่
เมือ่ ปลายปี 2018 คุณพ่อของดิฉนั คือคุณชัยควัฒน์
โพธิด์ บี ศุ กุล ได้เดินทางไปชลบุรกี บั พีส่ าวของดิฉนั คุณพ่อเล่าว่า
หลังจากรับประทานขนมขณะแวะปัม๊ น้�ำ มัน ก็เกิดอาการปากชา
ทันที และรูส้ กึ คลืน่ ไส้ จึงรีบวิง่ เข้าห้องน้�ำ ไปอาเจียน และยังมี
อาการถ่ายท้องด้วย พีส่ าวเห็นว่าคุณพ่อไปเข้าห้องน้�ำ นานมาก
จนผิดสังเกตุ จึงไปตามหา พบว่าคุณพ่อเริม่ ยืนไม่คอ่ ยไหว และ
หมดแรง จึงรีบพาส่งโรงพยาบาลทีใ่ กล้ทส่ี ดุ ทันที ระหว่างทาง
คุณพ่อเริม่ หายใจไม่ออก เมือ่ ถึงโรงพยาบาล ความดันเริม่ ตก
หายใจเองไม่ได้ และเกิดอาการช็อค แพทย์แจ้งว่าเป็นอาการ
แพ้อาหารแบบเฉียบพลัน ระหว่างนัน้ ดิฉนั รีบเดินทางตามไป
ทีโ่ รงพยาบาลทันที และดิฉนั ได้รบั ความช่วยเหลือจากคุณเมย์
ภญ.เกศรินทร์ ชัยศิริ ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์ใหญ่ไทยธรรมชลบุรี ที่
ช่วยติดต่อกับแพทย์ทโ่ี รงพยาบาลให้ คุณเมย์แจ้งว่าแพทย์ได้
ฉีด Adrenaline ร่วมกับยาแก้แพ้ จนอาการของคุณพ่อพ้นขีด
อันตราย เมือ่ ดิฉนั ไปถึง คุณพ่อได้ออกจากห้องฉุกเฉินแล้ว แต่
ยังมีอาการตัวสัน่ และบวมแดงทัง้ ตัว แพทย์ท�ำ การสวนใส่ทอ่
ปัสสาวะ ใส่สายออกซิเจน และให้น�ำ้ เกลือด้วย ดิฉนั เห็นแล้ว
สงสารคุณพ่อมาก ซึง่ ตอนทีไ่ ปถึงเป็นเวลาเทีย่ งพอดี ดิฉนั ก็
ป้อนข้าวคุณพ่อ และให้รบั ประทานน้�ำ มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็น
ผสมสารสกัดเมล็ดองุน่ 4 เม็ด และน้�ำ มันรำ�ข้าวผสมโคคิวเท็น
อีก 2 เม็ดด้วย ตอนแรกคุณพ่อจะไม่ยอมรับประทาน เพราะกลัว
แพทย์มาตรวจแล้วจะทราบ แต่ดิฉันก็อธิบายจนคุณพ่อยอม
รับประทาน แล้วก็นอนพักผ่อน หลังจากนัน้ 1 ชัว่ โมง คุณพ่อขอ
รับประทานข้าว และบอกให้ดฉิ นั หยิบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
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คุณชัยควัฒน์ โพธิ์ดีบุศกุล
อายุ 61 ปี จ.สมุทรปราการ
ของไทยธรรมมาให้รับประทานด้วย ดิฉันก็ถามว่ารู้สึกดีขึ้น
ใช่ไหม คุณพ่อก็ตอบว่าใช่ จนช่วงเย็นๆ คุณพ่อรูส้ กึ ว่าตัวเอง
กลับมาปกติแล้ว อยากออกจากโรงพยาบาล บอกว่าเดีย๋ วจะ
ขับรถกลับเองเลย พวกเราก็ยม้ิ ออก เพราะเห็นว่าอาการคุณพ่อ
ดีขน้ึ อย่างชัดเจน ทัง้ รับประทานข้าวเองได้ พูดคุย หัวเราะ
ได้ปกติเหมือนเดิม จนปัจจุบนั นีค้ ณ
ุ พ่อสุขภาพแข็งแรงมากๆ
และทีส่ �ำ คัญคือรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม
ตลอด พอใกล้จะหมดจะรีบโทรตามให้เอาไปส่งให้เลยค่ะ ดิฉนั
ขอขอบคุณคุณเมย์ ภญ.เกศรินทร์ ชัยศิริ ที่ช่วยประสาน
กับแพทย์ และสอบถามอาการคุณพ่อตลอดค่ะ ขอขอบคุณ
ดร.อาริญา สาริกะภูติ ทีใ่ ห้ค�ำ แนะนำ�ว่าคุณพ่อควรจะรับประทาน
ผลิตภัณฑ์ตวั ไหน ดิฉนั เชือ่ ว่าถ้าวันนัน้ ไม่มผี ลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของไทยธรรม อาการคุณพ่อก็คงไม่ดขี น้ึ เร็วแบบนี้ ขอบคุณค่ะ
ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้

คุณอนรรฆนง วิรยศิริ
อายุ 64 ปี จ.นนทบุรี
ดิฉันได้รู้จักผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยธรรมจาก
การแนะนำ�ของเพื่อนรุ่นน้อง ซึ่งหลังจากเกษียณ ดิฉัน
และเพื่ อ นรุ่ น น้ อ งก็ ยั ง ติ ด ต่ อ ร่ ว มทำ � บุ ญ ด้ ว ยกั น เสมอ
และทุกครัง้ ทีท่ �ำ บุญดิฉนั จะตัง้ จิตอธิษฐานขอให้มสี ขุ ภาพ
แข็งแรง ซึ่งเป็นความปรารถนาสูงสุดที่อยากได้อยากมี
เมื่อรุ่นน้องมาเล่าเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยธรรมให้ฟัง ก็ไม่
ลังเลใจที่จะลองรับประทานดู แต่ตอนแรกดิฉันตั้งใจจะ
ซือ้ กินซือ้ ใช้เพียงอย่างเดียว ไม่ได้อยากทำ�ธุรกิจ จึงไม่คดิ
จะสมัครสมาชิก แต่โค้ชโต้ง อัครรัศมิ์ พุทธยะศิริ ได้แนะนำ�
ผลประโยชน์ของสมาชิกไทยธรรมให้ฟงั ตอนนัน้ ดิฉนั เลย
สมัครสมาชิก เพราะเห็นว่าจะได้สว่ นลดในการซือ้ ผลิตภัณฑ์
เท่านัน้ จนดิฉนั เริม่ สังเกตุเห็นการเปลีย่ นแปลงของตัวเอง
โค้ชโต้งก็แนะนำ�ว่าให้ลองทำ�เป็นธุรกิจ ตอนนั้นดิฉัน
ก็ปฏิเสธไป เพราะอยากพักผ่อนในวัยเกษียณ แต่
ก็ได้ลองแนะนำ�ให้คนรอบข้างรับประทานดู และเห็น
การเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี น้ึ เช่นเดียวกัน จึงเกิดความประทับใจ
ในผลิตภัณฑ์
เริ่มสนใจลองเข้าไปค้นคว้าหาข้อมูล
งานวิจัยต่างๆ ที่ ดร.อาริญา สาริกะภูติ ได้อ้างอิงไว้
และเปิดใจรับฟังข้อมูลต่างๆ จากบริษัทฯ ดิฉันคิดว่า
ถ้าผลิตภัณฑ์ให้ผลดีมากได้ถึงระดับการรักษา ไทยธรรม
ก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจ เพราะตลาดสุขภาพเป็นตลาด

ดิฉนั คิดว่าถ้าผลิตภัณฑ์
ให้ผลดีมากได้ถงึ ระดับการรักษา
ไทยธรรมก็เป็นธุรกิจทีน่ า่ สนใจ
เพราะตลาดสุขภาพเป็นตลาด
ทีก่ ว้างมาก และดิฉนั เชือ่ ว่า
คุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์จะเป็น
ปัจจัยหลักในการนำ�ธุรกิจ
ให้ประสบความสำ�เร็จ
ได้ ไม่ยาก
ที่กว้างมาก และดิฉันเชื่อว่าคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
จะเป็นปัจจัยหลักในการนำ�ธุรกิจให้ประสบความสำ�เร็จ
ได้ไม่ยาก จึงตัดสินใจเริ่มทำ�ธุรกิจไทยธรรม ดิฉันขอ
ยกตัวอย่างหนึ่งจากในหลายๆ เคสที่ได้ดูแล คือ ผู้ป่วย
เป็นโรคหัวใจ และโรคไต ทำ�บายพาสหัวใจมา 5 เส้น
ปัจจุบนั ฟอกไตสัปดาห์ละ 3 วัน ต้องเข้า ICU จากภาวะ
น้�ำ ท่วมปอด เมือ่ ออกจาก ICU ก็ไม่มแี รง แม้กระทัง่ เดิน
ต้องนั่งรถเข็นตลอด มีอาการอ่อนเพลีย ต้องนอนทั้งวัน
ดิฉันแนะนำ�ให้รับประทานน้ำ�มันมะกอกผสมโคคิวเท็น
และน้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น
ผลปรากฏว่า สัปดาห์แรก ผู้ป่วยสามารถลุกขึ้นเดิน
เองได้ สร้างความตืน่ เต้น และประหลาดใจให้กบั ครอบครัว
เป็นอย่างมาก ตอนนีไ้ ด้เพิม่ สารสกัดออร์นทิ นี อาร์จนิ นี
และกลูตามีนชนิดชงดื่มรสส้มวันละ 2 ซอง ผลตรวจ
ล่าสุด แพทย์ได้ปรับลดยาลงแล้วค่ะ และผลจากการ
ที่ดิฉันดูแลสุขภาพคนอื่น ทำ�ให้ดิฉันมียอดขาย 6 หลัก
ต่อเดือนมาตลอดเลยค่ะ ต้องขอขอบคุณผู้บริหาร
บริษัท ไทยธรรมฯ และโค้ชโต้ง อัครรัศมิ์ พุทธยะศิริ
โค้ชนิก ฐิตารีย์ โพธิด์ บี ศุ กุล และพีๆ่ น้องๆ ในสายงาน
ทุกคนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดี ก้าวเดินไปพร้อมๆ กัน
ในธุรกิจเพื่อสุขภาพนี้ ขอบคุณมากค่ะ

5

ตัวช่วยคีโต
คีโตเจนิค ไดเอท คืออะไร

คีโตเจนิค ไดเอท เป็นการจัดสัดส่วนของ
การรับประทานกลุม่ อาหาร ทีถ่ กู เผาผลาญให้เป็น
พลังงานให้เซลล์ใช้ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และ
โปรตีน ในสัดส่วนทีท่ �ำ ให้รา่ งกายมีการเปลีย่ นแปลง
การใช้คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานหลัก มาเป็น
การใช้คโี ตน (Ketone) หรือคีโตน บอดีส์ (Ketone
Bodies) เป็นแหล่งพลังงานหลัก ซึ่งการใช้
คีโตนเป็นแหล่งพลังงานหลักของเซลล์ จะทำ�ให้
เกิดอนุมูลอิสระในไมโตคอนเดียร ซึ่งเป็นอวัยวะ
เล็กๆ ที่ทำ�หน้าที่ในการผลิตพลังงานให้เซลล์ใช้
น้อยกว่าการใช้คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานหลัก
เป็นอย่างมาก ทำ�ให้สุขภาพของไมโตคอนเดียร
และสุขภาพของเซลล์ดีขึ้น ภาวะการดื้ออินซูลิน
ลดลง โอกาสเกิดมะเร็งลดลง เพราะเซลล์มะเร็งใช้
น้�ำ ตาลเป็นแหล่งพลังงานหลัก และไม่สามารถใช้
คีโตนเป็นแหล่งพลังงานหลักได้ การใช้คีโตนเป็น
แหล่งพลังงานหลัก ยังให้ผลดีต่อสมองอย่างมาก
อีกด้วย ทำ�ให้การแพทย์ในอดีต มีการนำ�คีโตเจนิค
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ไดเอท มาใช้ในการจัดเป็นเมนูอาหารเพื่อรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชัก โดยไม่ต้องใช้ยา
และพบว่า ควบคุมอาการลมชักได้เป็นอย่างดี คีโตน บอดีส์ ได้จากการเผาผลาญไขมัน
สะสม และไขมัน หรือโปรตีนที่เรารับประทานเข้าไปในร่างกาย ทำ�ให้การรับประทาน
อาหารในแบบที่เรียกว่า คีโตเจนิค ไดเอท ทำ�ให้ร่างกายสามารถเผาผลาญไขมันสะสม
มาใช้ได้ ทำ�ให้น�้ำ หนักลดลง รูปร่างดีขึ้น และมีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น

สัดส่วนของการรับประทานอาหารแบบคีโตเจนิค ไดเอท คือ สัดส่วน
อย่างไร

เพื่อที่ร่างกายจะดึงไขมันสะสมมาใช้เป็นแหล่งพลังงานหลัก เราจำ�เป็นต้องจำ�กัด
อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ให้เหลือไม่เกินวันละ 20 - 30 กรัม (ประมาณข้าวขาว 1
ช้อนโต๊ะ) คาร์โบไฮเดรตทีว่ า่ นัน้ รวมไปถึงผลไม้ทกุ ชนิด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลไม้ทม่ี ี
รสหวาน และผักซึง่ มีหวั ใต้ดนิ เช่น แครอท และมันฝรัง่ และเพิม่ สัดส่วนของไขมัน
ให้ได้ถึง 60% - 70% ของแคลอรี่รวมต่อวัน โปรตีนประมาณ 20% - 25% และอีก
5% - 10% คือ คาร์โบไฮเดรตในรูปของผัก
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กลไกของการเผาผลาญไขมัน
ในโปรแกรมลดน้�ำ หนัก แบบ
คีโตเจนิค ไดเอท คืออะไร

เมื่ อ ร่ า งกายได้ รั บ สารอาหารประเภท
คาร์โบไฮเดรตประมาณ 20 - 30 กรัมต่อวัน
น้ำ�ตาลในเลือดของเราจะตกลง สมองซึ่งพึ่งพา
น้�ำ ตาลเป็นอาหารหลัก จำ�เป็นจะต้องไปรับน้�ำ ตาล
และมีมาตรวัดน้�ำ ตาลในสมองส่วนไฮโปทาลามัส
อยู่ที่ 80 มิลลิโมล/เดซิลิตร เมื่อน้�ำ ตาลตกกว่า
จุดที่สมองรับได้ ร่างกายจะเปลีย่ นแป้ง หรือ
ไกลโคเจนในตับ ซึง่ มีอยูป่ ระมาณ 100 กรัม หรือ
1 ขีด ให้กลายเป็นน้ำ�ตาลให้สมองใช้ เมื่อใช้แป้ง
ในตับจนหมด ร่างกายจะเปลี่ยนไกลโคเจน
หรือแป้งที่สะสมในกล้ามเนื้อ ซึ่งมีอยู่ประมาณ
400 กรัม หรือ 4 ขีด ให้กลายเป็นน้ำ�ตาล
เมื่อแหล่งเก็บของไกลโคเจนหมด ร่างกายจะ
ทำ�การเผาผลาญ เปลี่ยนไขมัน หรือโปรตีนที่เรา
รับประทานเข้าไป รวมทั้งไขมันที่สะสมในตับ
ให้กลายเป็นน้ำ�ตาล ให้สมองใช้ ผลิตผลที่ได้จาก
การเผาผลาญไขมัน หรือแหล่งพลังงานหลัก
จะได้สารที่มีชื่อว่า คีโตน หรือคีโตน บอดีส์ ที่
สมองนำ�ไปใช้เป็นแหล่งพลังงานได้ และทำ�ให้
เกิดอนุมูลอิสระน้อยกว่าด้วย การรับประทาน
อาหารในสัดส่วนที่ทำ�ให้ร่างกายเกิดสารคีโตน
และสมอง และเซลล์ต่างๆ นำ�ไปใช้เป็น
แหล่งพลังงานได้ จึงถูกเรียกว่า คีโตเจนิค ไดเอท
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จะรู้ได้อย่างไรว่า ร่างกายเราเข้าสู่ภาวะการเผาผลาญไขมัน หรือการใช้คีโตนเป็น
แหล่งพลังงานหลักแทนคาร์โบไฮเดรตแล้ว
ท่านสามารถวัดคีโตน บอดีส์ ได้จากปัสสาวะ หรือจากลมหายใจโดยใช้เครื่องตรวจ
TESTING AND READING TIME
Ketine Neg.
40s

Trace
0.5

TESTING AND READING TIME

Small Moderate
Large
1.5
4.0
8.0
16
mmol/l

Ketine Neg.
40s

Before 11 ม.ค. 2560

Trace
0.5

Small Moderate
Large
1.5
4.0
8.0
16
mmol/l

After 14 ม.ค. 2560

ตัวช่วยคีโต คือ อะไร

คือ สารอาหาร หรือกลุม่ สารอาหารทีท่ �ำ ให้
ร่างกายเข้าสูภ่ าวะคีโตซีส (Ketosis) ได้เร็วขึน้ ซึง่
ภาวะคีโตซีส คือ ภาวะทีร่ า่ งกายเปลีย่ นมาใช้ไขมัน
และโปรตีนเป็นแหล่งพลังงานหลัก เพื่อให้เกิด
คีโตน บอดีสใ์ ห้เซลล์รา่ งกาย รวมทัง้ เซลล์สมอง
ได้น�ำ ไปใช้ ปกติแล้วในการรับประทานอาหารแบบ
คีโตเจนิค ไดเอท ร่างกายของแต่ละคนจะเข้าสู่
ภาวะคีโตซีสในระยะเวลาไม่เท่ากัน ตัง้ แต่ 2-3 วัน
ไปจนถึง 2-3 สัปดาห์ หรือหลายสัปดาห์ สาร
คีโตน บอดีส์ ที่ร่างกายสร้างได้เอง เรียกว่า
เอนโดจีนัส คีโตน (Endogenous Ketones)
ส่วนคีโตน บอดีส์ ที่ได้จากภายนอกร่างกาย
โดยการรับประทานเข้าไป เรียกว่า เอ็คโซจีนัส
คีโตน (Exogenous Ketones) ตัวอย่างเช่น
กรดไขมันสายกลาง หรือมีเดียม เชน
ไตรกลีเซอร์ไรด์ (MCT-Medium Chain
Triglyceride) จากน้ำ�มันมะพร้าวที่มี
การคัดโมเลกุลของกรดไขมันสายกลาง
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ตัวช่วยคีโต (Ketogenic Supplements)
สารอาหารที่เร่งการเข้าสู่ภาวะคีโตซีส
(Ketosis) ของร่างกาย
• น้ำ�มันมะพร้าวสกัดเย็นที่มีกรดไขมัน
สายกลาง (Medium Chain Triglyceride)
ที่โครงสร้างคาร์บอนอยู่ที่ 8-10 โมเลกุล
ทำ�หน้าที่เป็นคีโตนจากภายนอกร่างกาย หรือ
Exogenous Ketone ให้ร่างกายนำ�ไปใช้ได้
ทันที โดยไม่ต้องอาศัยโปรตีน แอล-คาร์นิทีน
เป็นตัวพาเข้าเซลล์
นอกจากนั้นแล้ว
น้ำ�มันมะพร้าวสกัดเย็น ยังมีบางตำ�ราบอกว่า
สามารถกระตุน้ อัตราการเผาผลาญได้ถงึ 48%
เป็นเวลาถึง 24 ชัว่ โมง น้�ำ มันมะพร้าวสกัดเย็น
ยังมีคณ
ุ ประโยชน์ในการล้างพิษออกจากร่างกาย
ช่วยกำ�จัดยีสต์สว่ นเกินในระบบทางเดินอาหาร
สาเหตุที่ทำ�ให้ทางเดินอาหารอักเสบ และ
น้ำ�หนักเพิ่มขึ้น

• น้ำ�มันปลาที่มีกรดไขมัน EPA สูง แม้ว่า

กรดไขมันทั้ง EPA และ DHA จะพบร่วมกัน
และทำ�งานคล้ายคลึงกันในธรรมชาติ โดยเฉพาะ
คุณสมบัติในการลดระดับโคเลสเตอรอล และ
ไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด นักวิทยาศาสตร์
พบว่า กรดไขมันแต่ละชนิด ก็ยังมีคุณสมบัติ
เฉพาะของตัวเอง โดยที่ EPA ให้ผลระงับ
ขบวนการอักเสบ ทั้งแบบเรื้อรัง และ
เฉียบพลัน มีผลให้ลดความเจ็บปวดที่เกิดจาก
อาการอักเสบ นอกจากนั้น นักวิทยาศาสตร์
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ยังพบว่า เมือ่ ปริมาณ EPA ในสมองลดลง
ศูนย์หิวของมนุษย์จะถูกกระตุ้น การที่มี
ปริมาณ EPA ในสมองเพียงพอจะทำ�ให้เรา
ไม่รสู้ กึ หิว ซึง่ เป็นความหวังใหม่ในการควบคุม
น้ำ�หนักอีกด้วย

• โคเอนไซม์คิวเท็น หรือยูบิควินอล

โคคิวเท็น เป็นสารสำ�คัญในกระบวนการ
หายใจ และกระบวนการเผาผลาญของเซลล์
ให้เกิดพลังงาน เป็นสารสำ�คัญอย่างยิ่งใน
กระบวนการผลิตพลังงานของไมโตคอนเดียร
ถ้าปราศจากโคคิวเท็น
สารอาหารจะไม่
สามารถถู ก เผาผลาญเพื่ อ เป็ น พลั ง งานให้
เซลล์ใช้ได้เลย โคคิวเท็นยังเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง
เนื่องจาก
ในการสลายไขมัน เพื่อเป็นแหล่งพลังงาน
ไขมันในร่างกาย เป็นที่สะสมของสารพิษ
เมือ่ มีการสลายไขมัน จะมีสารพิษออกมาจาก
ไขมัน และเข้ามาอยูใ่ นกระแสเลือด ก่อให้เกิด
อนุมูลอิสระจำ�นวนมาก ซึ่งในการลดน้ำ�หนัก
ด้วยวิธีการคีโตเจนิค ไดเอท จำ�เป็นต้อง
รับประทานสารต้านอนุมูลอิสระควบคู่ไปด้วย

• โพรไบโอติค

กระบวนการเผาผลาญ
รวมทั้งอัตราการเผาผลาญของร่างกาย ถูก
ควบคุมด้วยจุลชีพตัวดีที่มีมากมายในลำ�ไส้ถึง
100 ล้านล้านตัว การทีม่ จี ลุ ชีพตัวดีไม่เพียงพอ
หรือร่างกายขาดสมดุลจุลชีพ ร่างกายจะมี
การเผาผลาญที่ต่ำ�ลง ทำ�ให้การลดน้ำ�หนัก
ทำ�ได้ยากขึ้น หรือแทบจะลดไม่ได้เลย
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• สารอาหารเพือ่ บำ�รุงตับ กระตุน้ การสร้าง
กลูต้าไธโอน และช่วยในการล้างพิษตับ
ตับเป็นศูนย์กลางแห่งการสร้าง และทำ�ลายไขมัน
รวมทั้งเปลี่ยนไขมันเป็นน้ำ�ตาล และเป็นแหล่งใน
การสร้างคีโตน บอดีส์ หากท่านมีการทำ�งานของ
ตับไม่ดี ท่านจะไม่สามารถเข้าสู่ภาวะคีโตซีส หรือ
สภาวะแห่งการเผาผลาญไขมันได้เลย หรือเข้าได้ยาก
มาก สารอาหารบำ�รุงตับ ได้แก่ เลซิทิน กลูต้าไธโอน
กลูตามีน ไกลซีน เอ็น อะเซทิล ซีสเทอีน กลูตามิค
แอซิด เป็นต้น

• แมกนีเซียม เป็นแร่ธาตุที่เป็น Co-Factor ใน

การทำ�งานของเอนไซม์กว่า 300 ชนิดในร่างกาย
และเป็นแร่ธาตุส�ำ คัญในกระบวนการล้างพิษ และ
ทำ�ให้ไมโตคอนเดียรทำ�งานดีขึ้น

• ชาเขียว ในช่วงที่เราอดอาหาร 12-16 ชั่วโมง

การดืม่ ชาเขียวจะช่วยกระตุน้ การเผาผลาญ ช่วยล้างพิษ
และกำ�จัดอนุมูลอิสระในร่างกาย
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หมอนรองกระดูก
เคลื่อน กับแพทย์
ทางเลือก
หมอนรองกระดูกทับ
เส้นประสาท

เป็นโรคของความเสือ่ มอย่างหนึง่
ปกติแล้ว หมอนรองกระดูกสันหลัง
มีลกั ษณะคล้าย “โช๊คอัพ” อยูร่ ะหว่าง
กระดูกสันหลัง มีคุณสมบัติในการ
ยืดหยุ่น รองรับแรงกระแทกที่เกิด
จากการใช้งานกระดูกสันหลัง ใน
เวลาที่เคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเดิน หรือ
กระโดด ตอนเราเด็กๆ หนุ่มๆ สาวๆ
ภายในหมอนรองกระดูกสันหลังจะมี
องค์ประกอบของน้ำ�เป็นส่วนสำ�คัญ
พอนานวันเข้า ของทุกอย่างย่อม
เสื่อม เปอร์เซ็นต์ของน้ำ�ที่อยู่ใน
หมอนรองกระดูกสันหลังก็จะลดลง
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โครงสร้างของหมอนรองกระดูก

โครงสร้างของหมอนรองกระดูกสันหลังแบ่งออกเป็น 3
ส่วน คือส่วนที่อยู่บริเวณศูนย์กลาง จะมีลักษณะอ่อน
นุม่ คล้ายกับเจลลี่ ประกอบด้วยคอลลาเจนประเภทที่
2 น้�ำ และสารโปรตีโอไกลแคน (Proteoglycan)
ซึ่งเป็นสารตระกูลฟองน้�ำ เช่น สารคอนโดรอิทิน
(Chondroitin) ส่วนทีอ่ ยูโ่ ดยรอบมีลกั ษณะเป็นพังผืด
ซึง่ จะมีความยืดหยุน่ อยูบ่ า้ งเรียงตัวกันอย่างมีระเบียบ
ประกอบด้วยคอลลาเจนชนิดที่ 1 น้�ำ และสารทีเ่ รียกว่า
Proteoglycan แล้วก็กลุม่ เซลล์ Fibroblast ซึง่ ทำ�หน้าที่
ผลิตคอลลาเจน ส่วนที่ยึดติดกับข้อกระดูกสันหลัง
จะมีลักษณะคล้ายกระดูกอ่อน

หมอนรองกระดูกเคลื่อน
คืออะไร

โรคหมอนรองกระดูกเคลือ่ น
หรือ
โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
คือ โรคทีเ่ กิดจากการเคลือ่ นของหมอน
รองกระดูก ซึง่ การเคลือ่ นนัน้ หมายรวมถึง
การแตกของหมอนรองกระดูก หรือเกิด
การปลิ้นออกมาของหมอนรองกระดูก
ถ้าหมอนรองกระดูกเคลือ่ นออกมาเฉยๆ
ไม่ได้กดทับรากประสาท ผูป้ ว่ ยจะมี
อาการปวดอย่างเดียว เป็นอาการปวด
เฉพาะที่ คือปวดบริเวณเอวด้านล่าง และ
ลงมาถึงสะโพก หรือต้นขาด้านหลังได้
ถ้าหากหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับ
เส้นประสาท ผูป้ ว่ ยจะมีอาการค่อนข้าง
มาก คือ มีอาการปวดขาร่วมกับมีอาการ
ชา และอ่อนแรงได้ โดยเฉพาะบริเวณ
เท้า และข้อเท้า จะมีอาการอ่อนแรงได้
และมักเป็นที่ขาข้างเดียว
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การร่วมบำ�บัดหมอนรองกระดูก
เคลื่อน แบบแพทย์ทางเลือก

เข็มขัดแม่เหล็กเส้นใย MBF ใส่
่เข็มขัดแม่เหล็กเส้นใย MBF ตลอดเวลา
ถอดออกเฉพาะตอนนอน และตอนอาบน้�ำ
เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน เพื่อประคอง
กระดูกสันหลัง ให้หมอนรองกระดูก
เคลื่อนกลับที่เดิม แม่เหล็กบำ�บัด หรือ
Magnetic Therapy เป็นศาสตร์การแพทย์
ทางเลือก ที่ใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตย์
(Static Magnets) คือสนามแม่เหล็กที่
เกิดขึน้ รอบแม่เหล็กถาวร เพือ่ บรรเทาอาการ
เจ็บปวด และร่วมบำ�บัดโรคหลายชนิด
คุณสมบัตขิ องเข็มขัดแม่เหล็กเส้นใย
MBF คือ ให้คลื่นพลังแม่เหล็กบำ�บัด ให้
คลื่นฟาร์ อินฟราเรด ในบริเวณที่สัมผัส
ให้ประจุลบ หรือวิตามินอากาศ ประจุลบ
ช่วยฆ่าเชื้อโรคได้หลายชนิด ถูกออกแบบ
เพือ่ การซัพพอร์ตหลัง ทำ�ให้กระดูกสันหลัง
ไม่คดงอ ในทุกอิริยาบถ ช่วยลดอาการ
ปวดหลัง ป้องกันหมอนรองกระดูกเคลือ่ น
ทับเส้นประสาท และพยุงกระดูกสันหลังให้
ตั้งตรง เพื่อให้หมอนรองกระดูกค่อยๆ
เคลื่อนกลับที่เดิม ช่วยบำ�รุงรักษาอวัยวะ
ที่อยู่ในช่องท้อง และช่วงเอว ภายใต้
สนามแม่เหล็ก และคลื่นฟาร์ อินฟราเรด
ตับ ไต ลำ�ไส้ กระเพาะ ม้าม ถุงน้�ำ ดี
และช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น
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สารอาหารร่วมบำ�บัดหมอนรองกระดูกเสื่อม

น้ำ�มันผลกุหลาบ สารสกัดจากโรสฮิป หรือน้�ำ มันผลกุหลาบ ให้สารโพลีฟีนอล และ
แอนโทไซยานิน ซึ่งในตำ�รับโบราณช่วยลดการเจ็บปวด อักเสบ และติดขัดของข้อ และ
ป้องกันข้อไม่ให้เสื่อม หรือเสียหายมากขึ้น ในผลโรสฮิปยังมีวิตามินซีสูง ซึ่งมีฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ มีงานวิจยั หลายชิน้ สนับสนุนว่าสารสกัดจากโรสฮิป ออกฤทธิย์ บั ยัง้ การผลิต
เอนไซม์บางชนิดทีท่ �ำ ลายข้อต่อ และทำ�ให้ขอ้ เสือ่ ม จากการศึกษาพบว่า การรับประทาน
สารสกัดจากโรสฮิปในคนไข้โรคข้อเสือ่ ม และข้ออักเสบรูมาตอยด์ สามารถลดการปวด
ได้ถงึ 82% ใน 3 สัปดาห์ เมือ่ เทียบกับยาหลอก (Winther et al. Scand J Rheumatol
2005 ; 34:302-308) โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆ
น้�ำ มันปลาชนิดกรดไขมัน EPA สูง กรดไขมัน
โอเมก้า-3 มี 2 ชนิด คือ EPA ซึง่ มีความสำ�คัญ
ในการระงับอาการอักเสบ และให้ผลดีต่อหัวใจ
และหลอดเลือด และ DHA ซึ่งให้ผลดีต่อ
สมอง และหัวใจ แม้ว่ากรดไขมันทั้ง EPA และ
DHA จะพบร่วมกัน และทำ�งานคล้ายคลึงกัน
ในธรรมชาติ แต่กรดไขมันแต่ละชนิด ก็ยังมี
คุณสมบัติเฉพาะของตัวเอง โดยที่ EPA ให้ผล
ระงับขบวนการอักเสบ ทั้งแบบเรื้อรัง และ
เฉียบพลัน มีผลให้ลดความเจ็บปวดที่เกิดจาก
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อาการอักเสบ อย่างเช่น ข้ออักเสบ ทัง้ ในผูป้ ว่ ยข้อเสือ่ ม และผูป้ ว่ ยโรคแพ้ภมู ติ วั เอง
อย่างเช่น เอสแอลอี (SLE) หรือข้ออักเสบรูมาตอยด์ ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยข้ออักเสบรูมาตอยด์
มีอาการดีขึ้น โดยที่อาการบวมลดลง เจ็บปวดน้อยลง อาการข้อติดขัดในยามเช้า
ลดลง การเคลื่อนไหวข้อดีขึ้น และข้อมีแรงมากขึ้น

สารสกัดจากข้อต่อกระดูกอ่อนปลาฉลาม ส่วนประกอบของกระดูกอ่อนปลาฉลาม
จะมีสารที่เรียกว่า คอนโดรอิทิน ซัลเฟต (Chodroitin Sulfate) เป็นปริมาณมาก
ซึ่งเป็นสารที่ท�ำ หน้าที่เหมือนฟองน้�ำ หรือเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ของนวม ที่
ป้องกันการเสียดสีของปลายกระดูกแข็งสองท่อน การแพทย์แผนตะวันตกมีการใช้
สารคอนโดรอิทนิ ซัลเฟตกันอย่างกว้างขวาง ในการป้องกัน และรักษาคนไข้ทเ่ี จ็บป่วย
ด้วยอาการข้อเสื่อม เข่าเสื่อม รวมทั้งใช้ชะลอการเสื่อมได้ด้วย สารคอนโดรอิทิน
ซัลเฟต ยังเป็นโครงสร้างของสารประเภทฟองน้�ำ ในชั้นหนังแท้ด้วย ทำ�ให้นอกจาก
ช่วยเรื่องข้อ กระดูกแล้ว สารคอนโดรอิทิน ซัลเฟต ยังช่วยให้ผิวสวย เปล่งปลั่ง
ลดริ้วรอย และอุ้มน้ำ� เพิ่มความชุ่มชื้นผิวได้อีกด้วย
คอลลาเจน คอลลาเจน Type I เป็นองค์ประกอบ
ถึง 90% ของเนื้อกระดูก โครงส่วนเมตริกซ์ของ
กระดูกประกอบด้วยทั้งเซลล์ที่มีชีวิต และเซลล์ที่
ตายแล้ว สุขภาพกระดูกไม่เพียงแต่ขน้ึ กับความแข็งแรง
แต่ยงั ขึน้ อยูก่ บั ความยืดหยุน่ ของเนือ้ กระดูกด้วย ซึง่
ความยืดหยุ่นของกระดูก ขึ้นกับปริมาณคอลลาเจน
ในกระดูก การรับประทานคอลลาเจนเสริม เพื่อบำ�รุง
กระดูก และฟัน ทำ�ให้มวลกระดูกแน่นขึ้น เป็น
การป้องกันภาวะกระดูกพรุน ลดการสลายตัว
ของมวลกระดูก และกระตุ้นการสร้างมวลกระดูก
ทำ�ให้กระดูกแข็งแรงขึน้ ลดโอกาสการเกิดกระดูกหัก
และกระตุ้นการสร้างเซลล์กระดูกใหม่
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สูตรอาหารเสริมแคลเซียม แร่ธาตุบ�ำ รุง
กระดูก การสร้าง และบำ�รุงกระดูก และ
ฟัน ไม่สามารถสร้างได้ โดยอาศัยแคลเซียม
แต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องประกอบด้วย
แร่ธาตุ และวิตามินอืน่ ๆ ทีจ่ �ำ เป็นในการสร้าง
กระดูก และฟัน ได้แก่ แมกนีเซียม สังกะสี
ทองแดง เหล็ก แมงกานีส โบรอน
ไอโอดีน วิตามินซี วิตามินดี 3 วิตามินบี 6
วิตามินบี 12 วิตามินเค และโฟลิค แอซิด
หรือวิตามินบี 9
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ลองดื่มน้ำ�ด่างจาก
เครื่องผลิตน้�ำ อัลคาไลน์ ไวทอป
ครั้งแรกที่ ได้ดื่ม รู้สึกว่าติดใจ
ในรสชาติ ดื่มง่าย ดื่มแล้ว
ร่างกายสดชื่น กระปรี้กระเปร่าขึ้น

คุณบุญรอด กาญจนศร
อายุ 65 ปี อาชีพ แม่บ้าน
จังหวัด สระแก้ว

		 ดิฉันมีปัญหาสุขภาพ เป็นเบาหวาน และความดัน เป็นมานานกว่า 20 ปี ก็รักษา
ด้วยการพบแพทย์ตามนัด และรับประทานยาตามแพทย์สั่งมาตลอด จนกระทั่งได้มารู้จัก
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม จากการแนะนำ�ของโค้ชนิ คุณมนต์สินี สิงห์กิจขจร
และได้เริ่มต้นดูแลตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม ค่าความดัน และ
ค่าน้ำ�ตาลในเลือดก็เริ่มดีขึ้น รู้สึกประทับใจมากค่ะ หลังจากนั้นโค้ชนิได้แนะนำ�ให้ลอง
ดื่มน้ำ�ด่างจากเครื่องผลิตน้ำ�อัลคาไลน์ไวทอป ครั้งแรกที่ได้ดื่ม รู้สึกว่าติดใจในรสชาติ
ดื่มง่าย ดื่มแล้วร่างกายสดชื่น กระปรี้กระเปร่าขึ้น และยิ่งได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนา
ที่ จ.จันทบุรี และได้ฟังบรรยายจาก ดร.อาริญา สาริกะภูติ เกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ำ�ด่าง
เลยตัดสินใจติดตั้งเครื่องผลิตน้ำ�อัลคาไลน์ไวทอปไว้ใช้เองที่บ้าน เพื่อใช้ดูแลสุขภาพของ
ตัวเอง และทุกคนในครอบครัว และยังได้เเนะนำ�ให้ญาติพี่น้อง และเพื่อนบ้านดื่มน้ำ�ด่าง
จากเครื่องผลิตน้ำ�อัลคาไลน์ไวทอป เพื่อดูแลสุขภาพเหมือนกับดิฉันด้วยค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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คุณจีรศักดิ์ สิงห์ถม

อายุ 69 ปี อาชีพ พ่อบ้าน
จังหวัด กาญจนบุรี

ผมสวมใส่หมวกไวทอป และ
ห่มผ้าห่มไวทอปไว้ตลอด เพื่อควบคุม
อุณหภูมิร่างกาย ช่วยลดการอักเสบ
ผมพักฟื้นได้เพียง 2 วัน ก็สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่าง และ
ไม่มีอาการเส้นเลือดในสมองแตก หรือ
อาการลุกลามใดๆ ที่น่าเป็นห่วงแล้ว

เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2019 ผมหกล้ม ศีรษะด้านหลังกระแทกพืน้ จนสลบไป เกือบ 5 นาที จึง
รูส้ กึ ตัว แล้วมีอาการคลืน่ ไส้ ลิน้ แข็ง ปากชา ญาติรบี นำ�ส่งโรงพยาบาลทันที แพทย์แจ้งว่าผมมีเส้นเลือด
บางส่วนได้รบั ความกระทบกระเทือน และเส้นเลือดบางส่วนแตก ผมถูกย้ายไปอีกโรงพยาบาลหนึง่ ทีม่ ี
แพทย์เฉพาะทาง แพทย์ท�ำ การ MRI อีกครัง้ พบว่า สมองบวมด้านนอกยุบลงบ้าง แต่ผลเส้นเลือดที่
แตกยังไม่ชดั เจน จึงให้รอดูอาการในห้อง ICU ก่อน ยังไม่ให้ยาใดๆ ทัง้ สิน้ แพทย์สง่ั ให้ลองรับประทาน
อาหารเอง เมื่อลูกสาวเห็นว่าผมรับประทานทานข้าวได้เอง ไม่ส�ำ ลัก จึงตัดสินใจให้ผมรับประทาน
น้�ำ มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุน่ 4 แคปซูลทันที เพือ่ ช่วยบำ�รุงหลอดเลือดให้แข็งแรง
ในวันที่ 2 ลูกสาวให้ผมรับประทานน้�ำ มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุน่ 4 แคปซูล และ
แอสต้าแซนทินผสมสารสกัดจากดอกดาวเรือง 1 เม็ด ทุกๆ 4 ชัว่ โมง ร่วมกับสวมใส่หมวกไวทอป
และห่มผ้าห่มไวทอปไว้ตลอดเวลา ผมรูส้ กึ ว่าอาการลิน้ ชา ลิน้ แข็งดีขน้ึ อย่างรวดเร็ว ไม่มอี าการคลืน่ ไส้
อาเจียนแล้ว และไม่มไี ข้สงู หรือความดันโลหิตสูงเลย มีเพียงอาการเจ็บบริเวณทีก่ ระแทกกับพืน้ ในวัน
รุง่ ขึน้ แพทย์ให้ยา้ ยไปห้องพักปกติได้ และบอกให้รอดูอาการอีก 4-5 วัน ผมสวมใส่หมวกไวทอป และ
ห่มผ้าห่มไวทอปไว้ตลอด เพื่อควบคุมอุณหภูมิร่างกาย ช่วยลดการอักเสบ ผมพักฟื้นได้เพียง 2 วัน
ก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทกุ อย่าง และไม่มอี าการเส้นเลือดในสมองแตก หรืออาการลุกลามใดๆ ที่
น่าเป็นห่วงแล้ว ครอบครัวผมดีใจกันมาก มัน่ ใจในสารสกัดเมล็ดองุน่ ทีช่ ว่ ยเพิม่ ต้นทุนหลอดเลือดของ
คนอายุ 69 ปีให้แข็งแรงมาก และประทับใจในผลิตภัณฑ์เส้นใยไวทอปทีช่ ว่ ยฟืน้ ฟูอาการบาดเจ็บได้อย่าง
รวดเร็ว ขอบคุณไทยธรรมทีม่ ผี ลิตภัณฑ์ดๆี ให้ครอบครัวเราไว้ใช้ดแู ล และรักษาสุขภาพ
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ความดัน
ตอนนี้เหลือ 120 แล้วค่ะ
แล้วก็ ได้เรื่องความงาม
เพิ่มมาด้วย ไปไหนมีแต่
คนทักว่าไปทำ�อะไรมา

Before

After
คุณสุดคนึง เลี้ยงสุข

อายุ 50 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด นครสวรรค์

ดิฉันมีปัญหาสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรม ทั้งรับประทานอาหารรสจัด นอนดึก และนอน
ไม่คอ่ ยเป็นเวลา ระบบขับถ่ายก็ไม่ปกติ เป็นภูมแิ พ้ตง้ั แต่สมัยวัยรุน่ ต้องไปพบแพทย์เป็นประจำ�ทุกเดือน
รับประทานยาทุกวันจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต จนวันหนึ่งไปนวดตัว ทางร้านก็วัดความดันโลหิต
ผลคือ ค่าความดันขึ้นมา 190 จนวันหนึ่งเพื่อนของลูกเปิดคลีนิค เขาก็ให้ลองวัดความดัน และ
ตรวจสุขภาพ ความดันก็สูงเหมือนเดิม ทุกคนก็บอกว่าต้องดูแลตัวเองแล้ว ดิฉันจึงเริ่มต้นด้วย
การออกกำ�ลังกาย และควบคุมอาหาร ความดันจาก 180-190 ลดเหลือ 150 ค่ะ แต่ใช้ระยะเวลา
เกือบ 3 ปีเลยค่ะ แต่กเ็ ริม่ ว่าตัวเองสุขภาพดีขน้ึ มาบ้างแล้ว จนได้มารูจ้ กั กับไทยธรรม จากการแนะนำ�
ของโค้ชหนึง่ มนัสนันท์ ศฤงฆ์อนันต์คะ่ และได้ลองตรวจสุขภาพเบือ้ งต้น เลยลองเปิดใจดู เริม่ จาก
รับประทานสารสกัดจากพรีไบโอติค และโพรไบโอติค และน้�ำ ส้มสายชูหมักจากน้�ำ ผลไม้ ก็รสู้ กึ ว่า
ระบบขับถ่ายเริม่ ดีขน้ึ สบายตัวขึน้ ค่ะ หลังจากนัน้ คุณหนึง่ ปรับให้มารับประทานสารอาหารกระตุ้น
การสร้างคอลลาเจนชนิดชงดื่มรสโกโก้ น้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น สารสกัด
จากเปลือกมังคุด และเมล็ดลิน้ จี่ สิง่ ทีร่ สู้ กึ ได้เลย คือหลับลึกขึน้ ตืน่ มารูส้ กึ สดชืน่ การขับถ่ายก็เป็นปกติ
ทุกวัน หายใจอิม่ เต็มปอด สุขภาพดีขน้ึ เรือ่ ยๆ และยังได้เรือ่ งความสวยงามด้วย รูส้ กึ ว่าผิวพรรณ
สดใส ดูเปล่งปลัง่ มีออร่า ริว้ รอย ร่องแก้ม และตีนกาลดลง และทีส่ �ำ คัญ คือ เหนียงลดลงค่ะ ทำ�ให้
ดูออ่ นเยาว์ขน้ึ จนคนรอบข้างทักเลยค่ะ จึงดูแลตัวเองต่อเนือ่ งตลอด 1 ปี ตอนนีเ้ ปลีย่ นไปมากค่ะ
สุขภาพดีขน้ึ ความดันตอนนีเ้ หลือ 120 แล้วค่ะ แล้วก็ได้เรือ่ งความงามเพิม่ มาด้วย ไปไหนมีแต่คนทัก
ว่าไปทำ�อะไรมา บางคนทีไ่ ม่เจอกันนานถึงขัน้ จำ�เราไม่ได้เลยค่ะ ก็รสู้ กึ ดีใจค่ะ ตอนนี้ใช้ดเี ลยอยาก
บอกต่อค่ะ สุขภาพดี ไม่มขี าย ถ้าอยากได้ตอ้ งดูแล ขอบคุณบริษทั ไทยธรรมฯ ทีม่ ผี ลิตภัณฑ์รางวัล
ระดับโลกมาให้เราได้ใช้กนั ค่ะ
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คุณเตือนจิตร ทองแดง

อายุ 46 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด กรุงเทพฯ

ผลปรากฏว่า เส้นเลือดขอดสีดำ�
ที่เคยเกาะกลุ่มบริเวณน่องเริ่มจางลง
และเส้นเลือดขอดเล็กๆ ที่กระจายอยู่
ก็หายไปเลยค่ะ อาการปวดที่แสนทรมาน
ก็หายไปด้วย แถมผิวพรรณ
ก็ดีขึ้นด้วยค่ะ

ดิฉันมีปัญหาสุขภาพ คือ มีเส้นเลือดขอดตรงน่องข้างซ้าย ทำ�ให้เกิดอาการปวดเวลายืน
หรือเดินนานๆ เวลานอนจะรู้สึกปวดเหมือนมีเข็มทิ่มตรงกระจุกเส้นเลือดขอด เคยไปพบแพทย์
เพื่อฉีดยาสลายลิ่มเลือดที่โรงพยาบาล แต่ก็ไม่หาย อาการกลับแย่ลงไปอีกค่ะ เส้นเลือดดูสีคล้�ำ ขึ้น
และปวดมากขึ้นด้วย แพทย์แนะนำ�ให้ทำ�การผ่าตัด แต่ก็มีโอกาสจะไม่หายขาด จนดิฉันรู้สึกท้อใจ
จึงตัดสินใจที่จะไม่รักษาอีก เพราะคิดว่ายังไงก็ไม่หาย จนกระทั่งดิฉันได้รู้จักผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของไทยธรรมจากการดูรายการโทรทัศน์ที่พี่เปิ้ล จารุณี เดส์แน็ช ไปออกรายการ จึงทำ�ให้มีก�ำ ลังใจ
และมีความหวังว่าจะมีขาสวยๆ และปราศจากเส้นเลือดขอดอีกครั้งค่ะ จึงติดต่อมายังบริษัทฯ
และเริ่มรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มเพื่อการดูแลผิวพรรณ คือน้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็น
ผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น สารสกัดแอสต้าแซนทินจากสาหร่ายสีแดง และน้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็น
ผสมสารสกัดจากเปลือกองุ่น ผลปรากฏว่า เส้นเลือดขอดสีดำ�ที่เคยเกาะกลุ่มบริเวณน่องเริ่ม
จางลง และเส้นเลือดขอดเล็กๆ ที่กระจายอยู่ก็หายไปเลยค่ะ อาการปวดที่แสนทรมานก็หายไปด้วย
แถมผิวพรรณก็ดีขึ้นด้วยค่ะ ดีใจมากๆ ค่ะ
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ได้รู้ว่าอาการที่ดิฉันเป็นทั้งหมด
มีสาเหตุมาจากลำ�ไส้ของเราไม่ดี
ที่ส่งผลทำ�ให้รับประทานผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารแล้วไม่เห็นผลด้วย

คุณปวีณา ปิงคลาศัย

อายุ 33 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ดิฉันเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงตั้งแต่เด็ก ทั้งภูมิแพ้ ไซนัส หอบหืด และลำ�ไส้ไม่ค่อยดี
ก็รักษาไปตามอาการ โดยภูมิแพ้จะมีอาการคัดจมูก น้ำ�มูกไหล จาม มีน�้ำ มูกตลอดเวลา อาการจะ
กำ�เริบเวลาสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ เช่น ดิฉันแพ้ ฝุ่น ไรฝุ่น ปีกแมลงสาบ ขนสัตว์ และก็แพ้อากาศ
ส่วนปัญหาเกี่ยวกับลำ�ไส้ คือจะมีอาการท้องอืด แน่นท้อง เหมือนมีแก๊สในท้องอยู่ตลอดเวลา รู้สึก
เหมือนอาหารไม่ยอ่ ย หรือบางครัง้ ก็ทอ้ งผูก ระบบขับถ่ายไม่คอ่ ยดี ดิฉนั พยายามรับประทานผัก ผลไม้
นมเปรี้ยว โยเกิร์ต บางครั้งก็ดื่มยาระบาย พวกชาชง แต่มักจะช่วยได้แค่เรื่องท้องผูก แต่อาการ
ท้องอืด แน่นท้องก็ยังเป็นอยู่ ทั้งๆ ที่เป็นคนเลือกรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ แล้วก็
รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อต่างๆ บ้าง แต่ไม่ได้รับประทานอย่างต่อเนื่อง เพราะรู้สึกว่า
ไม่คอ่ ยเห็นผล จนได้ลองมารับประทานสารสกัดจากพรีไบโอติค และโพรไบโอติค น้�ำ มันปลาสกัดชนิด
EPA เข้มข้น และน้ำ�ส้มสายชูหมักจากน้ำ�ผลไม้ ในเดือนแรกก็ยังไม่เห็นผลเท่าไหร่ แต่คนอื่นๆ
ที่เริ่มรับประทานพร้อมเราต่างเห็นผลดีกันหมด ก็เลยลองอ่านโบชัวร์ดู และได้รู้ว่าอาการที่ดิฉันเป็น
ทัง้ หมดมีสาเหตุมาจากลำ�ไส้ของเราไม่ดี ทีส่ ง่ ผลทำ�ให้รบั ประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วไม่เห็นผล
ด้วย จึงตัดสินใจรับประทานต่อเนื่องอีก 2 เดือน ก็เริ่มเห็นผล รู้สึกว่าท้องเบาขึ้น สบายตัวขึ้น ไม่
แน่น ไม่อึดอัดท้องเหมือนเมื่อก่อน ขับถ่ายดีขึ้น และพุงเริ่มแบนลง น้ำ�หนักก็ลดลงด้วย และยังมี
ผลไปถึงผิวพรรณด้วย เริม่ มีคนทักว่าหน้าใสขึน้ และตัวดิฉนั เองก็รสู้ กึ ว่าผิวดีขน้ึ จริงๆ ค่ะ ขอขอบคุณ
คุณแม่ทค่ี อยเชียร์ให้รบั ประทานผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมอย่างต่อเนือ่ ง จนอาการดีขน้ึ มากอย่างทุกวันนี้
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ประมาณ 2 สัปดาห์ รู้สึกว่า
แผลดูดีขึ้นทุกๆ วันเลยครับ
แผลไม่อักเสบ และไม่ปวดแผลเลย
ใครๆ ที่เห็นแผลผม ต่างก็ทักว่า
ทำ�ไมแผลหายเร็วจัง
คุณวสวัตติ์ ทิพยอธิโรจน์

อายุ 41 ปี อาชีพ นักร้อง นักดนตรี
และขายจักรยานวินเทจ
จังหวัด กรุงเทพฯ

Before
After
ผมประสบอุบัติเหตุ ขณะใช้อุปกรณ์เครื่องขัดเงาจักรยาน ใบจานตัดนิ้วกลางข้างขวาของผม
จนเลือดไหลอาบมือเลยครับ ผมตกใจมาก รีบบอกให้นอ้ งร้านข้างๆ พาไปอนามัย แต่เจ้าหน้าทีอ่ นามัย
ให้รีบพาส่งโรงพยาบาล เพราะเป็นแผลลึก ต้องเย็บแผล ผมได้มาดูรูปที่แฟนถ่ายไว้ตอนหลัง แผล
ค่อนข้างลึกมาก จนเห็นกระดูกเลย แพทย์ตอ้ งถอดเล็บ และฉีดยากันบาดทะยักให้ หลังจากออกจาก
โรงพยาบาล ผมต้องรับประทานยาตามแพทย์สั่ง และยังต้องล้างแผลทุกวันด้วย ตอนนั้นผมรู้จัก
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรมอยู่แล้ว เพราะแฟนผมเป็นสมาชิกไทยธรรม แฟนผมจึงลองขอ
คำ�ปรึกษาจาก ดร.อาริญา สาริกะภูติ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น และแนะนำ�ให้ผม
รับประทานน้�ำ มันเมล็ดองุน่ ผสมสารสกัดจากเมล็ดองุน่ ช่วยลดอาการบวม สารสกัดแอสต้าแซนทิน
จากสาหร่ายแดง ช่วยเติมเต็มเนื้อเยื่อที่หายไป สารสกัดจากเปลือกมังคุด และเมล็ดลิ้นจี่ ช่วยให้
แผลแห้ง และหายเร็วขึ้น ผมรับประทานอย่างละ 2 เม็ด ประมาณ 2 สัปดาห์ รู้สึกว่าแผลดูดีขึ้น
ทุกๆ วันเลยครับ แผลไม่อักเสบ และไม่ปวดแผลเลย ใครๆ ที่เห็นแผลผม ต่างก็ทักว่าทำ�ไมแผล
หายเร็วจัง ผมดีใจทีแ่ ผลดีขน้ึ ไวมากๆ ตอนนีแ้ ผลผมแห้งดีแล้วครับ เหลือแค่ตอ้ งกายภาพนิว้ สักหน่อย
เพราะนิ้วยังงอไม่ได้มากเท่าไหร่ ขอขอบคุณแฟนผมที่แนะนำ�ให้รับประทานผลิตภัณฑ์ของไทยธรรม
ครับ และขอบคุณไทยธรรมทีม่ ผี ลิตภัณฑ์ดๆี ทีท่ �ำ ให้แผลผมหายไวขึน้ จากตอนแรกทีไ่ ด้เห็นแผล และ
คิดว่าต้องใช้เวลานานกว่านี้มากแน่ๆ ครับ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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มีนาคม 2019

มีนาคม 2019

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน มีนาคม 2019

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน มีนาคม 2019

คุณมนต์สินี สิงห์กิจขจร

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ จ.จันทบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,405,355 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 471,910 บาท

เมษายน 2019

เมษายน 2019

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน เมษายน 2019

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน เมษายน 2019

คุณมนต์สินี สิงห์กิจขจร

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ จ.จันทบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,100,705 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 522,480 บาท

New Active Recruit 2019
มีนาคม

เมษายน

คุณฐิตารีย์ โพธิ์ดีบุศกุล
มีนาคม 2019
ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน
มีนาคม 2019
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 16 ท่าน
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คุณสุดคนึง เลี้ยงสุข
เมษายน 2019

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน
เมษายน 2019
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 10 ท่าน
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北
HOKKAIDO
海 JAPAN
2019 สู่ดินแดนในฝัน
ของนักท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวฮอกไกโด
道 6 วัน 4 คืน
สู่หมู่เกาะฮอกไกโด ดินแดนที่ได้ชื่อว่าหนาวเย็นที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ชิมราเมงที่เลื่องชื่อของหมู่บา้ นราเมนอาซาฮิคาว่า หมู่บ้าน
ราเมนที่รวบรวมราเมงขั้นเทพไว้ในที่เดียว เดินทางสู่เมืองคามิคาว่า ชมความสวยงามของน้ำ�แข็ง ณ พิพิธภัณฑ์หิมะ และน้ำ�แข็ง
ของคนญี่ปุ่น โดยสร้างให้เป็นโลกน้�ำ แข็งที่มีอุณหภูมิภายในต่ำ�ถึง -40 องศาเซลเซียส เยี่ยมชมเมืองบิเอะ เมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่บริเวณ
กลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า “Small Town Of The Most Beautiful Hills” ช้อปปิ้งบนถนนทานุกิโคจิ ย่านการค้าเก่าแก่ของ
เมืองซัปโปโร ชมภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกี และกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น

พาคนที่คุณรัก ท่องเที่ยวไปกับเรา ครอบครัวไทยธรรม ด้วยกติกาที่คุณทำ�ได้

กติกาท่องเที่ยว

1. มีตำ�แหน่งโกเมนขึ้นไป
2. เก็บคะแนน 12 เดือน (สิงหาคม 2561 – กรกฎาคม
2562) ท่องเที่ยวประมาณ ตุลาคม 2562
3. คะแนนยอดซือ้ กลุม่ ส่วนตัว 12 เดือน สะสมรวมกัน
360,000 คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ 30,000 คะแนน)
และคะแนนยอดกลุ่มของลูกโกเมนชั้นที่ 1 รวมกัน
2,100,000 คะแนน (เฉลีย่ เดือนละ 175,000 คะแนน
หากมีโกเมน 8 คน เฉลี่ยยอดกลุ่มคนละ 21,875
คะแนนต่อเดือน)
4. ต้องยื่นใบสมัคร Promotion ท่องเที่ยวก่อนวันที่
31 กรกฎาคม 2562
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กฏเกณฑ์การคิดคะแนน

1. ผู้สมัครทุกท่านจำ�เป็นต้องผ่านกติกาข้อแรก (ยอดซื้อกลุ่มส่วนตัวสะสม
12 เดือน รวมกัน 360,000 คะแนน) เพือ่ รับสิทธิก์ ารไปท่องเทีย่ วกับไทยธรรม
2. ผู้สมัครที่ผ่านกฎกติกาข้อแรก สามารถนำ�คะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัว
ชั้นที่ 1 มาคำ�นวณมูลค่าตั๋วตามจริง เช่นทำ�คะแนนได้ 40% จากกติกา
จะต้องจ่ายค่าตั๋วมูลค่า 60%
3. หากมียอดกลุม่ ส่วนตัวของลูกชัน้ ที่ 1 สะสมเกินกว่า 50% (คะแนนกลุม่
ลูกโกเมนชัน้ ที่ 1 สะสมเกิน 1,050,000 คะแนน) มีสทิ ธ์รบั การ Roll Up
คะแนนจาก Downline
4. คะแนนยอดซือ้ กลุม่ ส่วนตัวทีท่ �ำ คะแนนเกิน 50 % ของกฏเกณฑ์ขอ้ 1
จะถูก Roll Up ขึน้ ไปเป็นคะแนนท่องเทีย่ วของ Up-Line ทีส่ มัครท่องเทีย่ ว
ต่างประเทศ

ให้รางวัลกับตัวเอง และคนที่คุณรัก ไปท่องเที่ยวฮอกไกโด
ดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวกับไทยธรรมนะคะ

ไปไต้หวันกับ
Vitop Trip 2019
We love VITOP

ข่าวดี รับปีหมูทอง! ขยายเวลาเก็บคะแนนสะสม Trip
Vitop ออกไปอีก 1 ปี เพื่อให้ทุกท่านได้ ไปท่องเที่ยว ฟรี!
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนท่�นผู้นำ� ผู้เป็นเจ้�ของศูนย์ใหญ่ และศูนย์ย่อย ผู้รักเส้นใยอัจฉริยะเพื่อสุขภ�พไวทอป
ไบโอเอนเนอร์จี ในเดือนมีน�คม 2020 ด้วยทริปท่องเที่ยวสุดประทับใจ เยือนประเทศไต้หวัน 4 วัน 3 คืน สนุกสน�น
กับก�รแช่น้ำ�แร่ในห้องพักส่วนตัว ล่องเรือชมคว�มง�มในทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีคว�มงดง�มร�วกับภ�พว�ด เปรียบ
เสมือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน นมัสก�รศ�ลเจ้�ขงจื้อ และศ�ลเจ้�กวนอู ณ วัดเหวินหวู่ เยี่ยมชมวัดจงไถฉานซื่อ
ซึ่งเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน งบประม�ณสร้�งกว่�หมื่นล้�นบ�ท ชมอุทยานเย๋หลิ่ว เดินท�งสู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่� สย�มสแควร์ไต้หวัน มีทั้งแหล่งเสื้อผ้� แบรนด์เนมต่�งๆ ด้วยเงื่อนไขสุด
พิเศษ เฉพ�ะศูนย์ใหญ่ และศูนย์ย่อยเท่�นั้น

พาคนที่คุณรัก ท่องเที่ยวไปกับเรา ครอบครัวไทยธรรม ด้วยกติกาที่คุณทำาได้
กติกาท่องเที่ยว
กฎเกณฑ์การคิดคะแนน

1. เป็นผู้นำ�ที่เปิดศูนย์ใหญ่ หรือศูนย์ย่อย
1. คะแนนทุกคะแนน นำ�ไปรวม Trip ใหญ่ต่�งประเทศ และคะแนน
2. มียอดจำ�หน่�ยไวทอป (รวมผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะ
Booming Thaidham
MBF® และเครือ่ งผลิตน้�ำ อัลค�ไลน์ไวทอป ตัง้ แต่วนั ที่ 2. คะแนนทุกคะแนน ส�ม�รถนำ�ม�คำ�นวณเป็นตั๋วฟรี หรือส่วนหนึ่ง
6 ธันว�คม 2017 ถึง 5 ธันว�คม 2019 (24 เดือน)
ของตั๋ว Vitop Trip 2020 ได้
1,500,000 คะแนน (เฉลีย่ เดือนละ 62,500 คะแนน) 3. เมื่อสิ้นสุดก�รนับคะแนน Vitop Trip ในวันที่ 5 ธันว�คม 2019
3. Vitop Trip 2020 ไม่ส�ม�รถนำ�ยอดผลิตภัณฑ์ไวทอป
ท่�นส�ม�รถนำ�คะแนน 1.5 ล้�นคะแนน ม�แลกเป็นตัว๋ ไปท่องเทีย่ ว
ไปรวมกับโปรโมชัน่ ยอดศูนย์ประจำ�เดือนได้
หรือโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์อ�ห�รเสริม หรือเวชสำ�อ�ง มูลค่�เท่�ตั๋ว
ท่องเที่ยวต�มโปรโมชั่นศูนย์ย่อยของเดือนมกร�คม 2020 31

ปรับเปลีย่ นรูปแบบ TDA Newsletter
เรียน สมาชิกไทยธรรมที่รักทุกท่าน
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอแจ้งการปรับเปลี่ยน
รูปแบบวารสาร TDA Newsletter จากรูปเล่มสิง่ พิมพ์เป็น
รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว ตั้งแต่ฉบับที่ 60
ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2018 เป็นต้นไป ทุกท่าน
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.ithaidham.com/
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ขอแสดงความนับถือ
ดร.อาริญา สาริกะภูติ
กรรมการผู้จัดการ

เพือ่ เป็นการอำ�นวยความสะดวกในการให้บริการแก่สมาชิกไทยธรรมฯ ทุกท่าน จึงขอแจ้งเป็นข้อๆ ดังนี้

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

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

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

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

• ตราด
• ระยอง
• สระแก้ว

ภาคใต้
• กระบี่
• สุราษฎร์ธานี
• นราธิวาส
(อ.เกาะสมุย)
• ปัตตานี
• ยะลา
• ตรัง
• พังงา
• ภูเก็ต
• ระนอง
• สตูล
• สงขลา (อ.เมือง)
• สุราษฎร์ธานี
(อ.เกาะพะงัน)
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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.เมือง จ.ชลบุรี โทร. 081-9456536
ศูนย์ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร. (077) 576-677
ศูนย์ อ.แม่สอด จ.ตาก โทร. (055) 535-299
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครนายก โทร. 065-294-4423
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.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 084-0573922
ศูนย์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 081-8915491

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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