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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 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

02-363-7699
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@thaidhamhouse

Thaidham Allianze Fanpage

อาเศียรวาท

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

บังคมบาท พระแม่หลวง ของปวงราษฎร์
พระคุณแม่ ชื่นฉ่ำ� น้ำ�พระทัย			

ประชาชาติ ชื่นชม สมสมัย
ทรงมีให้ ทุกคน บนแผ่นดิน

เมื่อสิบสอง สิงหา เวียนมาถึง			
ไทยเป็นไทย เพราะเหตุ พระเมตตา		

น้อมคำ�นึง ร่มบุญ อุ่นเกษา
ปราถนา ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ประพันธ์โดย นายโสภณ เปียสนิท

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด

ดิฉันไม่รอฟังทางเลือก
ที่ ไม่ปรารถนา ตัดสินใจ
เจาะแคปซูลน้�ำ มันรำ�ข้าว
ผสมโคคิวเท็นของไทยธรรม
ใส่ในปากแม่ทันที
คุณแม่ของดิฉัน คือคุณธัญทิพย์ ณธีอัครพัฒน์ อายุ
90 ปี ป่วยด้วยโรคหลอดลมตีบเรื้อรัง ช่วงต้นเดือนมีนาคม
2019 อาการกำ�เริบจนต้องไปโรงพยาบาล แพทย์พ่นยาขยาย
หลอดลมถึง 4 ครั้ง แต่แม่ก็ยังดูเหนื่อยมาก จนต้องใส่ท่อ
ช่วยหายใจ ผ่านไป 9 วัน แพทย์ถอดท่อช่วยหายใจออก และ
ใส่หน้ากากล็อกหน้าที่อัดอากาศถ่างปอด และหลอดลมแทน
เพราะข้อจำ�กัดของการใส่ทอ่ หายใจ คือ ถ้าใส่เกิน 10 วัน อาจมี
การติดเชื้อ ครั้งนี้แม่ทั้งทุบ และเตะเตียง เพราะแม่เจ็บหน้า
มาก จนพยาบาลต้องมัดมือ มัดเท้าไว้ ผ่านไป 2 วัน อาการ
ก็ยังไม่ดีขึ้น ดิฉันจึงขอปรึกษาแพทย์อีกครั้ง แพทย์ลองให้แม่
หายใจโดยใช้สายออกซิเจนทางจมูกธรรมดา ร่วมกับพ่นยา
ขยายหลอดลมทุก 4 ชั่วโมง เหมือนทุกอย่างเป็นไปด้วยดี แต่
วันต่อมา แม่พดู ด้วยเสียงแหบแห้งว่า “หายใจไม่ออก ตามหมอ”
พยาบาลรีบตามแพทย์ทันที อาการของแม่เริ่มหนักขึ้น แพทย์
พ่นยาขยายหลอดลมให้แม่ถงึ 4 ครัง้ แต่กไ็ ม่ดขี น้ึ เลย แม่หอบ
มาก ความดันก็ตก แพทย์อธิบายว่าแม่ก�ำ ลังจะขาดอากาศ
หายใจ เราต้องตัดสินใจ แพทย์หลายท่านมาคุย ให้ข้อมูล
ทางเลือกในการรักษา ในภาวะตึงเครียด ซ้ายก็ตาย ขวาก็ตาย
ช้า หรือเร็ว ยากจะตัดสินใจ ดิฉนั ไม่รอฟังทางเลือกทีไ่ ม่ปรารถนา
ตัดสินใจเจาะแคปซูลน้�ำ มันรำ�ข้าวผสมโคคิวเท็นของไทยธรรม
ใส่ในปากแม่ทันที จนแพทย์ได้อธิบายอีกทางเลือก ซึ่งเป็น
ทางเลือกไม่แนะนำ� เพราะหลอดลมคนไข้จะอยูใ่ นภาวะปิดกัน้
คนไข้จะทรมาน ขยายหลอดลมมากๆ ความดันก็ตก เพราะมี
ยาตัวหนึง่ ทีม่ ผี ลต่อความดัน ความดันตกก็ตอ้ งมาฉีดยากระตุน้
ความดัน หมอย้�ำ ซ้�ำ แล้วซ้�ำ เล่าว่าทางเลือกนีไ้ ม่แนะนำ� เพราะ
เป็นไปได้ยากที่คนไข้จะดีขึ้น ดิฉันฟังแล้ว แสงสว่างบังเกิด
ทางนีแ้ หละ ทุกปัญหาแก้ได้ ขยายหลอดลม ความดันตก เรา
ก็ต้องมีตัวช่วยปรับสมดุลความดัน เพราะเราก็ศึกษา และ
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คุณมสารัศม์ ณธีอัครพัฒน์
อายุ 49 ปี จ.ขอนเเก่น

ปฏิบัติจริงด้านอาหารเสริม ได้ดูแลเคสหนักๆ มาก็หลายเคส
สำ�หรับเคสของแม่ ต้องทำ�ให้แม่ดีขึ้นภายในวันนี้ ดิฉันไม่รีรอ
ขอเลือกทางนี้ ซึ่งแพทย์แจ้งว่าญาติต้องเป็นคนให้ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารเอง โดยหลังจากเซ็นต์เอกสารยินยอม ดิฉนั รีบให้
แม่รับประทานสารอาหารกระตุ้นการสร้างโกรท ฮอร์โมน
สารอาหารสูตรให้พลังงานหัวใจ และสารอาหารกระตุ้น
ภูมิต้านทานเพิ่มด้วย เช้าวันต่อมา พยาบาลบอกว่าแม่หายใจ
เรียบขึ้น หอบน้อยลงค่ะ วันต่อๆ มา แม่เริ่มขยับตัว นวดมือ
ตัวเอง เสียงเริม่ มา ค่าน้�ำ ตาลก็ลดลง ทำ�ให้สามารถลดการให้
อินซูลินได้ ค่าของเสียในไตเริ่มดีขึ้น และไม่กี่วันก็สามารถ
กลับบ้านได้ ปัจจุบันอาการคุณแม่ก็ดีขึ้นตามลำ�ดับแล้วค่ะ
ไทยธรรมเป็นเรื่องบังเอิญที่ไม่บังเอิญค่ะ ถูกจัดวาง
มาให้เจอ ดิฉันตัดสินใจทำ�ธุรกิจไทยธรรมจริงๆ จากเคสของ
คุณแม่ เป้าหมายอยากช่วยให้ทกุ คนได้ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
คุณภาพดี ราคาจับต้องได้ค่ะ
ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้

คุณสุดคนึง เลี้ยงสุข
อายุ 51 ปี จ.นครสวรรค์

ดิฉันรู้จักบริษัท ไทยธรรมฯ จากการแนะนำ�
ของคุณมนัสนันท์ ศฤงฆ์อนันต์ หรือโค้ชหนึ่ง ซึ่ง
โดยปกติดิฉันเป็นคนไม่เคยสนใจรับประทานผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารเลย แต่ดว้ ยความอยากลอง จึงตรวจสุขภาพ
เบือ้ งต้นกับโค้ชหนึง่ และทดลองเริม่ รับประทานผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารของไทยธรรมต่อเนื่องประมาณ 1 ปี ก็
รู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้น จึงเริ่มสนใจดูแลเรื่องความงาม
การย้อนวัย และต้องการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง โค้ชหนึ่ง
ก็คอยให้คำ�ปรึกษา และจัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้
ผลปรากฏว่า เห็นผลชัดเจนมาก เปลี่ยนแปลงไป จน
คนรอบข้างทัก ยิ่งคนที่ไม่ได้เจอกันมานานเป็นปี ยิ่ง
แปลกใจในการเปลี่ยนแปลงของตัวดิฉัน ต่างพากันถาม
ว่าไปทำ�อะไรมา ซึ่งหลังจากที่ได้ใช้จริงมากับตัวเอง
เป็นเวลาเกือบ 2 ปี ดิฉันมีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์
ไทยธรรม และกล้าบอกต่อให้คนรอบข้างได้ลองด้วย
แต่ก็ไม่ได้สนใจทำ�เป็นธุรกิจ จนวันหนึ่งมีโอกาสได้ไป
งาน Booming ของไทยธรรม ในเดือนกุมภาพันธ์
2019 ก็รู้สึกมั่นใจในธุรกิจไทยธรรม ทั้งด้านผลิตภัณฑ์
และแผนการตลาด จึงตัดสินใจเริ่มทำ�ธุรกิจไทยธรรม
ทันที และภายในระยะเวลา 2 เดือน ดิฉันก็สามารถ
ขึ้นตำ�แหน่งโกเมนได้ ด้วยหลักการง่ายๆ คือ การตั้งใจ

ภายในระยะเวลา 2 เดือน
ดิฉันก็สามารถขึ้น
ตำ�แหน่งโกเมน
ด้วยหลักการง่ายๆ คือ
การตั้งใจทำ�ให้คนอื่นๆ
มีสุขภาพที่ดีขึ้น เดี๋ยวรายได้
ก็จะตามมาเอง เป็นงานที่มี
ความสุขมากค่ะ
ทำ�ให้คนอื่นๆ มีสุขภาพที่ดีขึ้น เดี๋ยวรายได้ก็จะตามมา
เอง เป็นงานที่มีความสุขมากค่ะ ได้เป็นทั้งผู้ให้ และ
ผู้รับ ดิฉันคิดว่าตลาดเกี่ยวกับสุขภาพยังโตได้อีกเยอะ
เพราะประเทศไทยของเราเข้าสู่ยุคของผู้สูงวัย ฉะนั้น
การดูแลสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำ�คัญมาก เพราะไม่มีใคร
อยากแก่ และไม่มีใครอยากป่วย ดิฉันมีกรณีตัวอย่าง
คือ ลูกค้าสามีภรรยาคูห่ นึง่ เคยใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ดูแลตัวเองมาหลายยี่ห้อ เป็นเวลาหลายปี จนดิฉัน
ได้ แ นะนำ �ให้ ล องรั บ ประทานผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร
ของไทยธรรมผ่านไปเพียง 2 สัปดาห์ ลูกค้าบอกว่า
จะเลิกรับประทานของบริษทั ฯ อืน่ แล้ว เพราะผลิตภัณฑ์
ของไทยธรรม ราคาไม่แพง เห็นผลชัดเจน และรวดเร็ว
ตอบโจทย์ตามความต้องการ สามารถแก้ปญ
ั หาสุขภาพ
ได้จริงๆ จนปัจจุบันลูกค้าสองท่านนี้ ก็ได้เริ่มเป็น
นักธุรกิจไทยธรรมด้วยเช่นกัน ดิฉันมั่นใจในคุณภาพ
สินค้า ระบบธุรกิจ และผูบ้ ริหาร ของบริษทั ไทยธรรมฯ
เป็นอย่างยิ่ง จึงตั้งใจทำ�ธุรกิจไทยธรรมอย่างเต็มที่
และมั่นใจว่าจะประสบผลสำ�เร็จได้ไม่ยาก
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กรดไขมัน
สายกลางจาก

น้ำ�มันมะพร้าว

ตัวช่วย
คีโต
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สารคีโตนคืออะไร

สารคีโตน (Ketones) หรือคีโตนบอดีส์ (Ketone Bodies) เป็นสารทีร่ า่ งกาย
ผลิตขึ้นได้เอง โดยตับเป็นอวัยวะที่ผลิตสารนี้ สารคีีโตนจะถูกผลิตขึ้นในสภาวะที่
ร่างกายอดอาหาร หรือเมื่อเราจำ�กัดปริมาณการรับประทานคาร์โบไฮเดรตต่อวัน ให้อยู่
ระหว่าง 30 – 50 กรัม หรือบางคนต้องลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตลงให้เหลือแค่ไม่เกิน
วันละ 20 กรัม

คาร์โบไฮเดรตปริมาณเท่าใดจึงนับได้ว่า 20-50 กรัม/วัน
ข้าวขาว / ข้าวกล้อง
ข้าวต้ม
ข้าวกล้องต้ม
ข้าวเหนียวนึ่ง
ขนมปังสีขาว
ขนมปังโฮลวีท

1 ทัพพี			
1 ถ้วย			
1 ถ้วย			
1 ทัพพี			
1 แผ่น			
1 แผ่น			

ให้คาร์โบไฮเดรต
ให้คาร์โบไฮเดรต
ให้คาร์โบไฮเดรต
ให้คาร์โบไฮเดรต
ให้คาร์โบไฮเดรต
ให้คาร์โบไฮเดรต

20
30
20
20
20
15

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
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ร่างกายเราผลิตสารคีโตนได้อย่างไร

เมื่ อ เราจำ � กั ด ปริ ม าณคาร์ โ บไฮเดรตให้ อ ยู่
ระหว่าง 20 - 50 กรัม/วัน แต่กินโปรตีนในปริมาณ
ที่พอเหมาะ ร่างกายจะเริ่มเผาไขมันเป็นแหล่ง
พลังงานหลัก การเปลี่ยนไขมัน เป็นน้ำ�ตาลให้สมอง
ได้ใช้งาน จะได้สารเคมีในร่างกายออกมาอีกกลุ่ม
หนึง่ คือ สารกลุม่ คีโตน ซึง่ เซลล์รา่ งกายนำ�ไปใช้งาน
ได้เช่นกัน และเนื่องจากสารคีโตนผ่านเยื่อหุ้มสมอง
ได้ สมองจึงสามารถใช้คีโตนเป็นแหล่งพลังงานของ
เซลล์สมอง นักวิทยาศาสตร์พบว่า เมื่อร่างกายใช้
สารคีโตนเป็นแหล่งพลังงาน จะเกิดอนุมูลอิสระ
ภายในไมโตคอนเดียร ซึง่ เป็นอวัยวะเล็กๆ ทีท่ �ำ หน้าที่
ผลิตพลังงานภายในเซลล์ น้อยกว่าการใช้น้ำ�ตาล
เป็นแหล่งพลังงานหลักมาก ทำ�ให้นักวิทยาศาสตร์
กลุม่ หนึง่ ตัง้ สมมุตฐิ านว่า การรับประทานอาหารแบบ
จำ�กัดคาร์โบไฮเดรต จนตับสามารถผลิตสารคีโตน
ให้ร่างกายได้ใช้งาน ที่เรียกว่า การรับประทาน
อาหารแบบ “คีโตเจนิค ไดเอท” จะทำ�ให้สมองมี
พลังงานเพิ่มขึ้น และชะลอความเสื่อมของสมองลง

คีโตเจนิค ไดเอท กับการลดน้�ำ หนัก

ปกติสมองของมนุษย์มีมาตรวัดระดับน้ำ�ตาล
ในสมองอยู่ที่ 80 มิลิโมล/เดซิลิตร เมื่อระดับน้ำ�ตาล
ในสมองเริม่ ลดต่�ำ กว่า 80 มิลโิ มล/เดซิลติ ร ร่างกายจะ
เปลีย่ นแป้งในตับ ซึง่ มีอยูป่ ระมาณ 1 ขีด และแป้ง
ในกล้ามเนื้อซึ่งมีอยู่ประมาณ 4 ขีด ให้กลายเป็น
น้ำ�ตาลให้สมองใช้ เมื่อแป้งในกล้ามเนื้อหมด จาก
การอดอาหารแข็ง ดืม่ เฉพาะของเหลว หรือเครือ่ งดืม่
ไร้น�ำ้ ตาล เป็นระยะเวลา 16-18 ชัว่ โมงต่อเนือ่ งกัน
ร่างกายจะมองหาแหล่งพลังงานที่ 3 คือ การเผา
ไขมันสะสม รวมทั้งไขมันที่เรารับประทานเข้าไป
การเผาผลาญไขมัน ทำ�ให้เกิดสารชื่อ คีโตน บอดีส์
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ซึ่งเซลล์ร่างกาย และเซลล์สมองนำ�ไปใช้ได้
ภาวะทีร่ า่ งกายใช้การเผาผลาญไขมันเป็นแหล่ง
พลังงานหลัก เรียกว่าภาวะคีโตซีส (Ketosis)
ซึ่งสามารถตรวจหาสารคีโตน บอดีส์ ได้ใน
ปัสสาวะ หรือทางลมหายใจ

คีโตน บอดีส์ จากภายนอก หรือ
Exogenous Ketones คืออะไร

สารคีโตนที่ตับผลิตได้เอง เรียกว่า
Endogenous Ketone คือ สารคีโตนที่
ร่างกายผลิตได้เอง แต่เราสามารถรับประทาน
สารคีโตนจากภายนอกร่างกายได้ด้วย เพื่อเร่ง
ภาวะคีโตซีส (Ketosis) คือ ภาวะที่ร่างกาย
เผาผลาญไขมัน และใช้ไขมันเป็นแหล่งพลังงาน
หลักแทนน้�ำ ตาลได้ สารคีโตนที่ร่างกายได้รับ
จากภายนอก ถูกเรียกว่า Exogenous Ketones

กรดไขมันสายกลาง
(Medium Chain Triglycerides)

ไขมันทีเ่ ราได้รบั จากอาหาร ส่วนใหญ่จะ
อยูใ่ นรูปแบบไตรกลีเซอร์ไรด์ และอยูใ่ นรูปแบบ
ของกรดไขมันสายยาว ซึง่ สามารถผ่านได้เฉพาะ
เยือ่ หุม้ ชัน้ นอกของไมโตคอนเดียร แต่ไม่สามารถ
ผ่านเข้าไปในเยือ่ หุม้ ชัน้ ในของไมโตคอนเดียรได้
จำ�เป็นต้องได้กรดอะมิโนคาร์นทิ นี นำ�กรดไขมัน
สายยาวจากอาหารเข้าไปเผา แต่กรดไขมัน
สายกลาง สามารถผ่านเข้าเยื่อหุ้มชั้นในของ
ไมโตคอนเดียรได้เลย โดยไม่ตอ้ งพึง่ พาคาร์นทิ นี
ลากเข้าไปเผา
กรดไขมันสายกลาง หรือ Medium Chain
Triglycerides มีคุณสมบัติเป็น Exogenous
Ketone ซึ่งในคนที่รับประทานอาหารแบบ
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คีโตเจนิค ไดเอท เพื่อการเผาไขมันเป็นแหล่ง
พลังงานหลัก การรับประทาน Exogenous Ketone
หรือคีโตน บอดีส์ จากภายนอก จะทำ�ให้ร่างกาย
เข้าสู่ภาวะคีโตซีส (Ketosis) ได้เร็วขึ้น โดยที่
ไม่ต้องจำ�กัดคาร์โบไฮเดรตอย่างเข้มงวดมากนัก
กรดไขมันขนาดกลาง ไม่ต้องผ่านตับ แต่เข้าไป
เผาผลาญในเซลล์ได้เลย และใช้ได้ดีอย่างยิ่ง ใน
ผูท้ ต่ี อ้ งการรับประทานอาหารแบบคีโตเจนิค ไดเอท
เพือ่ การลดน้�ำ หนัก แต่ไม่สามารถรับประทานไขมัน
ได้ในปริมาณที่มากพอ

กรดไขมันสายกลางจากน้�ำ มันมะพร้าว

น้ำ�มันมะพร้าว เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์
ของกรดไขมันสายกลาง อย่างไรก็ตามโมเลกุล
ของกรดไขมันสายกลางในน้�ำ มันมะพร้าว ก็ยังมี
ความยาวของโมเลกุลคาร์บอนอะตอมทีห่ ลากหลาย
แหล่งกรดไขมันสายกลางที่ดี จะมีความยาวของ
โมเลกุลคาร์บอนอะตอมที่ 8-10 โมเลกุล

คาร์พริลิก แอซิด (Caprylic Acid : C8)

เป็นโครงสร้างโมเลกุลของกรดไขมันสายกลาง
จากน้�ำ มันมะพร้าวทีส่ มองใช้ได้ไวทีส่ ดุ และยังทำ�ให้
การทำ�งานของทางเดินอาหารดีอกี ด้วย เนือ่ งจาก
คุณสมบัตใิ นการต้านจุลชีพตัวร้ายในลำ�ไส้ แต่
Caprylic Acid เป็นวัตถุดบิ ทีม่ รี าคาแพงทีส่ ดุ ของ
กรดไขมันสายกลางในน้ำ�มันมะพร้าว เนื่องจาก
เผาผลาญเป็นพลังงานได้เร็วที่สุด และสมอง
ใช้ได้ดีที่สุด

คาร์พริค แอซิด (Capric Acid : C10)

เป็นกรดไขมันสายกลางอีกตัวหนึ่งในน้ำ�มัน
มะพร้าว เผาผลาญได้ชา้ กว่า Caprylic Acid แต่
มีคุณสมบัติเป็นคีโตน บอดีส์จากภายนอกเช่นกัน
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วิธกี ารใช้กรดไขมันสายกลางจาก
น้�ำ มันมะพร้าวให้ ได้ผลใน คีโตเจนิค
ไดเอท เพื่อการลดน้ำ�หนัก
1. ผสมลงในมื้ออาหารทุกมื้อ
2. กระจายการรับประทานให้เป็นตลอดทั้งวัน
3. กินช่วงทำ� Fasting (อดอาหาร) เพื่อ
เร่งการเผาไขมันเป็นแหล่งพลังงานหลัก
4. กินก่อนออกกำ�ลังกาย
5. ใส่ลงในเครื่องดื่ม เช่น กาแฟ เพื่อ
เพิ่มรสชาด และเพิ่มการเผาผลาญ
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7

ประโยชน์
อัศจรรย์จาก

กรดไขมัน
สายกลาง
กรดไขมันสายกลาง ถูกนำ�มาใช้เป็น
ตัวช่วยในโปรแกรมการลดน้ำ�หนักแบบ
คีโตเจนิค ไดเอท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กรดไขมั น สายกลางจากน้ำ�มันมะพร้าว
ที่ มี ก ารคั ด เลื อ กโมเลกุ ล ของคาร์ บ อนที่
8-10 อะตอม สามารถนำ�มาใช้เร่งปฏิกิ ริ ยิ า
ในการเผาไขมันเป็นแหล่งพลังงานหลัก
โดยการใส่ลงในเมนูอาหารต่างๆ ของท่าน
ตลอดทั้งวัน เช่น ใส่ลงในสมูทตี้ ใส่ลงใน
โยเกิร์ต ใส่ลงในกาแฟ ใส่ลงในน้�ำ สลัด
เป็นต้น
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แหล่งอันอุดมสมบูรณ์ของกรดไขมันสายกลาง คือ น้ำ�มันมะพร้าว ซึ่งมีปริมาณ
กรดไขมันสายกลางอยู่ถึง 50% แต่ก็ยังมีแหล่งอื่นๆ อีก ได้แก่ น้�ำ มันปาล์ม

กรดไขมันสายกลางที่ทำ�หน้าที่เป็นคีโตน บอดีส์ที่ดีจากภายนอก คือ
กรดไขมันสายกลางที่มีโมเลกุลของคาร์บอนอะตอมอยู่ระหว่าง 8-10
โมเลกุล คือ C8 : Caprylic Acid และ C10 : Capric Acid ซึ่งมี
คุณสมบัติเฉพาะตัว และให้ประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย ดังนี้
1. ใช้เป็นตัวช่วยในการลดน้ำ�หนัก

นอกจากเป็นตัวช่วยในโปรแกรมการลดน้ำ�หนัก
แบบคีโตเจนิค ไดเอท ทำ�ให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะ
การเผาผลาญไขมันเป็นแหล่งพลังงานหลักแล้ว
กรดไขมันสายกลาง (MCT Oil : Medium
Chain Triglycerides) ยังทำ�ให้มีระดับฮอร์โมน
2 ชนิดในเลือดเพิ่มขึ้น คือ เปปไตด์ วายวาย
(Peptide YY) และฮอร์โมนเลปติน (Leptin) ซึง่
ทำ�ให้เรารู้สึกอิ่ม การกินกรดไขมันสายกลางที่
คัดโมเลกุลอยูร่ ะหว่าง 8-10 คาร์บอนอะตอม ให้
ความอิม่ ทีย่ าวนานกว่า การกินน้�ำ มันมะพร้าวจาก
ธรรมชาติ ซึ่งมีโมเลกุลของกรดไขมันสายกลาง
อยูเ่ พียง 50% เราสามารถเริม่ ต้นเช้าวันใหม่ดว้ ย
การดื่มกรดไขมันสายกลาง และจะพบว่า เรา
รับประทานอาหารเทีย่ งได้นอ้ ยลง และเราสามารถ
ยืดระยะเวลาในการอดอาหาร (Fasting) ก่อน
มือ้ ถัดไปได้นานขึน้ เซลล์รา่ งกายของเราสามารถ
ใช้กรดไขมันสายกลางเป็นแหล่งพลังงานได้เลย
เพราะสามารถเปลี่ ย นเป็ น สารคี โ ตนได้ ทั น ที
และกรดไขมั น สายกลางยั งให้ ป ระโยชน์ ต่ อ
จุลชีพตัวดี และให้ผลต้านจุลชีพตัวร้ายใน
ทางเดินอาหาร ซึ่งสมดุลจุลชีพ เป็นปัจจัย
สำ�คัญของการลดน้ำ�หนัก
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2. ให้พลังงานแก่สมองในทันที

เมื่อเซลล์สมองใช้คีโตนเป็นแหล่งพลังงาน
จะเกิดสารอนุมลู อิสระในเซลล์สมองน้อยกว่า
การใช้น�ำ้ ตาลเป็นแหล่งพลังงานหลักมากนัก
ทำ�ให้ชะลอความเสือ่ มของเซลล์สมองได้

3. ช่วยลดปริมาณกรดแลคติก
สะสมในนักกีฬา ซึ่งทำ�ให้เกิดอาการ
เจ็บปวดกล้ามเนื้อ

ทำ�ให้การดื่มกรดไขมันสายกลางก่อนการ
ออกกำ � ลั ง กายเป็ น ที่ นิ ย มในหมู่ นั ก กี ฬ า
และทำ�ให้การออกกำ�ลังกายทำ�ได้นานขึ้น
กล้ามเนื้อล้าน้อยลง และอาการปวดเมื่อย
น้อยลง รวมทัง้ มีการเผาผลาญไขมันมากขึน้
ในระหว่างการออกกำ�ลังกาย

4. อาจใช้เป็นตัวช่วยในอาการลมชัก
ความจำ�เสื่อมอัลไซม์เมอร์ และภาวะออทิสติค

งานวิจัยหลายชิ้น พบว่า การรับประทานอาหารแบบ
คีโตเจนิค ไดเอท โดยมีตัวช่วย คือ คีโตน บอดีส์
จากภายนอกร่างกาย เช่นกรดไขมันสายกลาง จะช่วยให้
ภาวะลมชัก ภาวะออทิสติค และผู้ป่วยอัลไซม์เมอร์
มีอาการดีขึ้น โดยที่มีอาการชักที่ห่างขึ้น
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6. ช่วยลดโอกาสเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด
5. ช่วยปรับสมดุลของจุลชีพในลำ�ไส้
กรดไขมันสายกลางจากน้�ำ มันมะพร้าวมีฤทธิ์
ต้านจุลชีพตัวร้าย ต้านเชื้อรา และต้าน
การเจริญเติบโตของยีสต์ในทางเดินอาหาร

กรดไขมันสายกลางจากน้ำ�มันมะพร้าว
ช่วยเพิม่ HDL ลด LDL ลดค่าการอักเสบ
ของหัวใจ และหลอดเลือด (C-Reactive
Protein) และยังช่วยในการเผาผลาญ
ไขมันสะสมที่หน้าท้อง ซึ่งเป็นแหล่งของ
การอักเสบต่างๆ ของร่างกายอีกด้วย

7. ช่วยลดน้ำ�หนัก และลดไขมัน
สะสมในผู้ป่วยเบาหวาน

ซึ่งส่วนใหญ่จะมีภาวะอ้วนร่วมด้วย
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รักษาเกาท์

บำ�รุงไต

ด้วยตรีผลา
ระดับของกรดยูริคในเลือดของเรา มี
ความสัมพันธ์กับการเกิดโรคเกาท์ ผู้ที่มี
กรดยูริคในเลือดสูง มีแนวโน้มที่จะเป็น
โรคเกาท์ ซึง่ เป็นข้ออักเสบแบบหนึง่ ที่น�ำ
ความเจ็บปวดมาให้อย่างมาก นอกจากนี้
นักวิทยาศาสตร์ยงั พบว่า ผูท้ ม่ี รี ะดับกรดยูรคิ
ในเลือดสูงผิดปกติ มีความสัมพันธ์กับโรค
ไม่เผาผลาญ น้ำ�ตาลในเลือดสูง ไตวาย
โรคหัวใจ และหลอดเลือด ในปี 20162017 มีงานวิจัยความสัมพันธ์ระหว่าง
การมีกรดยูริคในเลือดสูง และอาการทาง
จิตเภทที่เรียกว่าโรคสองขั้ว หรือ Bipolar
Disorder (Bartoli, et al., 2017) แต่ก็
ไม่จำ�เป็นที่การมีกรดยูริคสูง จะนำ�ไปสู่
โรคเกาท์ มีสถิติของชาวอเมริกันว่า 21%
มีระดับกรดยูริคในเลือดสูง ในกลุ่มคนนี้มี
เพียง 4% เท่านัน้ ทีเ่ ป็นโรคเกาท์ (Zhu Yu,
et al., 2011)
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สารอาหารลดกรดยูริคในเลือด
• สมอพิเภก (Terminalia bellerica)

ในปี 2016 มีงานวิจัยสารสกัดจากสมอพิเภก ว่า
สามารถลดกรดยูริคในเลือดได้
โดยไม่มีผล
ข้างเคียงเหมือนยาแผนปัจจุบัน (Usharani P,
et al, 2016) ในปี 2011 มีงานวิจยั ว่า สารสกัด
จากผลสมอพิเภก ให้สารสำ�คัญชื่อ กรดแกลลิค
(Gallic Acid) ซึ่งมีฤทธิ์ลดน้ำ�ตาลในเลือด ในหนู
ทีเ่ ป็นเบาหวาน ไม่เพียงแต่ลดน้�ำ ตาลในเลือดเท่านัน้
ยังมีการฟืน้ ตัวของเซลล์ตบั อ่อนในส่วนทีท่ �ำ หน้าที่
ผลิตอินซูลนิ ทีช่ อ่ื ว่า Islet of Langerhans อีกด้วย
และยังลดโคเลสเตอรอลรวม ไตรกลีเซอร์ไรด์
LDL ค่ายูเรีย ค่าครีเอทินีน ซึ่งบ่งว่าการทำ�งาน
ของตับ และไตดีขน้ึ และลดปริมาณกรดยูรคิ ได้ดว้ ย
( Latha RC, et al, 2011) ยังมีงานวิจัยอื่นๆ
แสดงให้เห็นว่า สมอพิเภกมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
และไปยับยัง้ เอนไซม์ทม่ี คี วามเกีย่ วข้องในการผลิต
กรดยูริคด้วย (Hazra B, et al., 2010)
• วิตามินซี

มีงานวิจัยแบบ meta - analysis ในปี 2011
พบว่าการรับประทานวิตามินซี สามารถลดระดับ
กรดยูริคในเลือดได้ ขนาดรับประทานที่ใช้ใน
งานวิจัยคือ 1,000 มก./วัน โดยแบ่งรับประทาน
เป็น 500 มก. เช้า-เย็น
• สารสกัดจากมะขามป้อม (Phyllanthus emblica)

งานวิจัยในหนูทดลองที่เป็นเกาท์ (Vaidehi N.
Sarvaiya, et al, 2015) พบว่าการรับประทาน
สารสกัดจากมะขามป้อม ช่วยลดปริมาณกรดยูรคิ
ในเลือดหนู ลดค่า BUN ค่า Creatinine ลดลง
และพบว่าเนื้อเยื่อไตมีสภาพที่ดีขึ้น
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หลังจากสวมใส่
ที่รัดเอวไวทอปพลังแม่เหล็ก
และเส้นใย MBF เป็นประจำ� ก็รู้สึกว่า
อาการดีขึ้นมาก อาการปวดหลัง
และปวดเอวก็ลดลง

คุณพิมพ์ใจ รุ่งโรจนารักษ์
อายุ 52 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด สุราษฎร์ธานี

		 ดิฉันเริ่มประสบปัญหาสุขภาพ คือ มักจะมีอาการปวดเมื่อยตัว เนื่องจากที่บ้านเปิดร้าน
ขายของชำ� ทำ�ให้ต้องยกของหนักๆ อยู่เป็นประจำ� ต้องก้มๆ เงยๆ หยิบ และย้ายของอยู่เสมอ
จึงทำ�ให้เกิดอาการปวดหลัง และปวดเอว จากแรกๆ ทีเ่ ริม่ ปวด อาการก็ยงั ไม่หนักมาก พอทนได้
แต่นานวันเข้า ยิ่งปวดมากขึ้น จนเริ่มรู้สึกทรมาน จึงพยายามหาทางรักษา ซึ่งแต่เดิมดิฉันรู้จัก
ไทยธรรมมานานแล้ว พอดีกบั ทีไ่ ทยธรรมได้จ�ำ หน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ทีร่ ดั เอวไวทอปพลังแม่เหล็ก
และเส้นใย MBF ก็ตัดสินใจซื้อมาใช้ทันทีเลยค่ะ หลังจากสวมใส่เป็นประจำ� ก็รู้สึกว่าอาการ
ดีขึ้นมาก อาการปวดหลัง และปวดเอวก็ลดลง ตอนนี้ก็ไม่ค่อยปวดเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะ
ดิฉันสวมใส่เวลานอนด้วยนะคะ รู้สึกว่าอุ่นดี ช่วยให้หลับสบาย ขอบคุณบริษัท ไทยธรรมฯ ที่มี
ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีไว้ให้ใช้ดูแลสุขภาพค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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คุณวิวรรธน์ บุญรังษี

อายุ 40 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด สุรินทร์

หลังจากที่ ได้ลองดื่มแล้ว
รู้สึกว่าเป็นน้ำ�ที่รสชาติดี ดื่มง่าย
ดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นครับ และ
ยิ่งได้ทราบประโยชน์ของน้ำ�ด่าง จาก
เครื่องผลิตน้ำ�อัลคาไลน์ ไวทอปแล้ว
ก็รู้สึกสนใจอยากหาซื้อ
มาไว้ดื่มบ้าง

		 ผมรูจ้ กั บริษทั ไทยธรรมฯ มาประมาณ 2 ปีแล้ว จากการแนะนำ�ของโค้ชแนน คุณรุง่ ทิวา
ตาใจ ศูนย์ย่อยไทยธรรมอยุธยา โดยผมรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม เพื่อ
ดูแลสุขภาพในเรือ่ งของสมอง หัวใจ ไต และตับ จนวันหนึง่ โค้ชแนนมีโอกาสมาเยีย่ มผมทีบ่ า้ น ที่
จังหวัดสุรินทร์ และได้น�ำ น้ำ�ด่างจากเครื่องผลิตน้ำ�อัลคาไลน์ไวทอปมาฝากผมด้วย หลังจาก
ที่ได้ลองดื่มแล้ว รู้สึกว่าเป็นน้ำ�ที่รสชาติดี ดื่มง่าย ดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นครับ และยิ่งได้ทราบ
ประโยชน์ของน้�ำ ด่างจากเครือ่ งผลิตน้�ำ อัลคาไลน์ไวทอปแล้ว ก็รสู้ กึ สนใจอยากหาซือ้ มาไว้ดม่ื บ้าง
ผมจึงตัดสินใจสั่งซื้อ และติดตั้งเครื่องผลิตน้�ำ อัลคาไลน์ไวทอปเอาไว้ที่บ้าน เพื่อให้ตัวเอง และ
ทุกคนในครอบครัวได้ดม่ื เพือ่ ดูแลสุขภาพ และผมยังได้แนะนำ�ต่อไปยังคนรูจ้ กั ให้ลองดืม่ น้�ำ ด่าง
ด้วย เพราะอยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีครับ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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รับประทานต่อเนื่องตลอด 4 เดือน
รู้สึกได้ว่าผิวชุ่มชื้นขึ้นมาก
แผลที่นิ้วมือที่เกิดจากการลอกของผิว
เริ่มสมานกัน ผิวดีขึ้นมากๆ จนปัจจุบัน
ผิวไม่ลอก และไม่แตกแล้วค่ะ
สามารถกลับมาทำ�งานบ้าน
ที่แพทย์เคยสั่งไม่ให้ท�ำ ได้แล้วค่ะ

คุณปฐมรัตน์ นาคสงวน
อายุ 51 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด นครปฐม

		 ดิฉันมีปัญหาสุขภาพ คือ นิ้วมือแห้ง และผิวเริ่มลอกทีละนิ้ว ตอนแรกคิดว่าเป็นอาการ
มือแห้งปกติ ทาครีม หรือโลชั่นก็น่าจะหาย แต่หลังจากทาครีมแล้ว นอกจากจะไม่หายแล้ว ผิว
ยิ่งลอกมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นหนักจนถึงขั้นผิวแตก และมีเลือดออกเลยค่ะ จึงตัดสินใจไปพบแพทย์
ทีโ่ รงพยาบาล แพทย์แจ้งว่าแพ้ชอล์คเขียนกระดาน และน้�ำ ยาทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็นน้�ำ ยาล้างจาน
น้ำ�ยาซักผ้า หรือแม้แต่สบู่ และโลชั่นก็ต้องงดใช้ทุกอย่าง ต้องงดทำ�งานบ้านไปเลย และงด
ปลูกต้นไม้ และจัดดอกไม้ด้วย เพราะจะมีสารตกค้าง เช่น ปุ๋ย หรือยาฆ่าแมลงตกค้างอยู่ ที่
ทำ�ให้เกิดการระคายเคืองผิว ดิฉันก็ปฏิบัติตามที่แพทย์สั่งเคร่งครัด ทั้งรับประทานยาแก้แพ้ และ
ทายาด้วย แต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นเลย รักษาอยู่แบบนี้มานานนับปีค่ะ จนได้มารู้จักผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารของไทยธรรม จากการแนะนำ�ของคุณสุพัชรางศ์ ธรรมธานินทร์ หรือโค้ชก้อย
แนะนำ�ให้ดิฉันลองรับประทานสารอาหารที่ช่วยเรื่องผิวพรรณ มีสารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่ และ
โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง หลังจากรับประทานคู่กันอาการก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ ค่ะ ดิฉันรับประทาน
ต่อเนื่องตลอด 4 เดือน รู้สึกได้ว่าผิวชุ่มชื้นขึ้นมาก แผลที่นิ้วมือที่เกิดจากการลอกของผิวเริ่ม
สมานกัน ผิวดีขึ้นมากๆ จนปัจจุบันผิวไม่ลอก และไม่แตกแล้วค่ะ สามารถกลับมาทำ�งานบ้าน
ที่แพทย์เคยสั่งไม่ให้ทำ�ได้แล้วค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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คุณพูนศักดิ์ ยิ่งทวี

อายุ 25 ปี อาชีพ ทนายความ
จังหวัด นครนายก

ผมสามารถลดน้�ำ หนักได้ถึง
9 กิโลกรัม จาก 88 กิโลกรัม
ลดเหลือ 79 กิโลกรัม รูปร่าง
ดูผอมเพรียวลงกว่าเก่ามาก

		 ผมเป็นคนที่น้ำ�หนักตัวเกินมาตรฐาน ผมหนักถึง 88 กิโลกรัม รู้สึกอึดอัดตัวมากครับ
บุคลิกภาพก็ไม่ดี ทำ�ให้ไม่มั่นใจในตัวเอง ใส่เสื้อผ้าก็ต้องใส่แต่ตัวใหญ่ๆ และสุขภาพก็แย่ด้วย
ผมมักจะปวดตามข้อ และกระดูก โดยเฉพาะหัวเข่า ทำ�ให้วง่ิ หรือเดินไม่คอ่ ยถนัด เจ็บกล้ามเนือ้
ที่แผ่นหลังด้วย และยังมีอาการปวดศีรษะอีกด้วย จนได้มีโอกาสทดลองใช้สูตรคีโตเจนิค ไดเอท
ของไทยธรรม ร่วมกับการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คือ น้ำ�มันมะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น
น้ำ�มันปลาสกัดชนิด EPA เข้มข้น สารอาหารบำ�รุงตับ และสมุนไพรจีนชาชง ผมงดอาหาร
ประเภทแป้ง และน้�ำ ตาล ร่วมกับการรับประทานอาหารภายใน 8 ชัว่ โมง และงดอาหาร 16 ชัว่ โมง
ใน 1 วัน นอกจากนี้ผมยังออกกำ�ลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที และพักผ่อนอย่างเพียงพอ
ผ่านไป 1 สัปดาห์ น้ำ�หนักลดลง 2 กิโลกรัม ผมเริ่มมีกำ�ลังใจ เป็นผลลัพธ์ของความตั้งใจ
และการเอาชนะใจของตัวเองได้ และที่สำ�คัญผมได้กำ�ลังใจที่ดีจากคนในครอบครัวด้วย ถือเป็น
เทคนิคในการดูแลสุขภาพของผมเอง นอกจากน้�ำ หนักจะลดลงเรื่อยๆ แล้ว อาการปวดที่หัวเข่า
ก็ดขี น้ึ ด้วยครับ และผมยังรับประทานสารสกัดเมล็ดองุน่ ผสมสารสกัดมะเขือเทศเพิม่ ด้วย อาการ
ปวดหัวก็หายไป ปัจจุบัน ผมสามารถลดน้ำ�หนักได้ถึง 9 กิโลกรัม จาก 88 กิโลกรัม ลดเหลือ
79 กิโกลรัม รูปร่างดูผอมเพรียวลงกว่าเก่ามาก ใส่เสือ้ ผ้าไซส์เล็กลง มีความมัน่ ใจในตัวเองมากขึน้
สุขภาพร่างกายดีขึ้นด้วย ที่สำ�คัญคือ เมื่อตัวผมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ผมรู้สึก
รักตัวเองมากขึ้น รู้สึกชอบตัวเองที่เป็นแบบตอนนี้มากกว่าเมื่อก่อนมากครับ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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อาการน้องเริม่ ดีขนึ้ เรือ่ ยๆ
จากที่เคยต้องดูดเสมหะ
ก็เหลือเพียงแค่ล้างจมูก
แล้วค่ะ

ด.ญ. พรพรรณ ไสยสุคนธ์
อายุ 2 ปี อาชีพ นักเรียน
จังหวัด สุราษฎร์ธานี

		 ลูกสาวของดิฉัน ชื่อน้องผักโขม เมื่ออายุได้ประมาณ 4 เดือน มักจะป่วยบ่อย ต้องไป
นอนโรงพยาบาลเป็นประจำ� จนอายุ 7 เดือน อาการเริ่มหนักขึ้น ต้องดูดเสมหะ และล้างจมูก
ช่วงนีน้ อ้ งต้องนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนเลยค่ะ และยังมีผน่ื ขึน้ ตามร่างกายโดยไม่ทราบสาเหตุดว้ ย
โดยเฉพาะที่คอจะมีผื่นขึ้นเยอะมาก และเมื่อโดนแมลงกัด เช่น ยุง หรือมด น้องจะมีตุ่มสีแดง
มักจะเป็นนานหลายวัน จนกลายเป็นแผลติดเชื้อ ทำ�ให้น้องมีไข้ร่วมด้วยค่ะ ดิฉันจึงได้พา
น้องผักโขมไปตรวจเช็คภูมิแพ้อย่างละเอียด แต่ผลการตรวจไม่พบว่าน้องแพ้อะไรเลยค่ะ
คุณแม่จึงเริ่มให้น้องลองรับประทานอาหารผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรมดู มีวิตามินซี
สกัดจากมะขามป้อม และสารอาหารป้องกันหอบหืด และภูมิแพ้ อาการน้องเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ
จากที่เคยต้องดูดเสมหะ ก็เหลือเพียงแค่ล้างจมูกแล้วค่ะ จากนั้นจึงเพิ่มถังเช่าผสมสารสกัด
จากเห็ดหลินจือแดง สารสกัดเมล็ดองุน่ ผสมโสม น้�ำ มันปลาสกัดชนิด DHA เข้มข้น น้�ำ มันปลา
สกัดสำ�หรับเด็ก และน้ำ�มันรำ�ข้าวผสมโคคิวเท็น โดยให้น้องรับประทานแบบละลายน้�ำ ค่ะ
รู้สึกว่าอาการแพ้ของน้องเริ่มดีขึ้นค่ะ การติดเชื้อก็น้อยลง ผื่นที่ขึ้นเองตามร่างกาย ก็น้อยลง
เรื่อยๆ จนปัจจุบันไม่มีแล้วค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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คุณสาวิตรี เจริญพงษ์

อายุ 70 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ผลเลือดออกมาว่า
เป็นไตวายเฉียบพลัน พี่สาวรับประทาน
ไปได้ 13 วัน ก็ครบกำ�หนด
พบแพทย์ตามนัด ผลปรากฏว่า
แพทย์แจ้งว่าพี่สาวของดิฉันไม่ต้อง
พบแพทย์แล้ว เพราะค่าเลือดกลับมา
เป็นปกติแล้ว

เมื่อ 10 กว่าปีก่อน พี่สาวของดิฉันเคยมีปัญหาสุขภาพ คือเป็นรูมาตอยด์ ก็รักษาเรื่อยมา
จนปัจจุบันอาการปกติดี จนเมื่อกลางปี 2018 ตอนเช้าหลังใส่บาตรพระ พี่สาวมีอาการเวียนศีรษะ
อยากอาเจียน จึงไปพบแพทย์ ผลเลือดออกมาว่าเป็นไตวายเฉียบพลัน ต้องปฏิบัติตัวตามคำ�แนะนำ�
แพทย์อย่างเคร่งครัด อาหารบางอย่างไม่ได้ทำ�เองก็ต้องนำ�ไปจุ่มน้�ำ เพื่อล้างความเค็มออกค่ะ พอดี
นึกได้ว่ามีน้องพยาบาลที่รู้จักกัน เคยเล่าให้ฟังว่าพี่ชายค่าเลือดตับไม่ดี และได้รับประทานผลิตภัณฑ์
ของไทยธรรมแล้วค่าเลือดดีขน้ึ เลยคิดว่าตับกับไตน่าจะใกล้เคียงกัน จึงปรึกษาคุณอัครรัศมิ์ พุทธยะศิริ
หรือโค้ชโต้ง ซึง่ แนะนำ�ให้รบั ประทานน้�ำ มันปลาผสมสารสกัดจากใบแปะก๊วย พีส่ าวรับประทานไปได้
13 วัน ก็ครบกำ�หนดพบแพทย์ตามนัด ผลปรากฏว่า หลังจากที่แพทย์ได้ดูผลค่าเลือดปัจจุบันแล้ว
แพทย์แจ้งว่าพี่สาวของดิฉันไม่ต้องพบแพทย์แล้ว เพราะค่าเลือดกลับมาเป็นปกติแล้ว ตอนนั้นทั้ง
ตกใจ และดีใจมากค่ะ ไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่า เพียงแค่ดูแลสุขภาพ และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับ
รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม อาการจะดีขึ้นเร็วขนาดนี้ ปัจจุบันพี่สาวของดิฉัน
สุขภาพดีขึ้นมาก อาการที่เคยปวดหลังก็ดีขึ้น ไม่ปวดหลังแล้วด้วยค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร และทีมผู้นำ�บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
ได้มโี อกาสเข้ารับพระราชทานเข็มทีร่ ะลึกจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนือ่ งในงาน “ชุมนุมยุวเกษตรกรและทีป่ รึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำ�ปี 2562”
สร้างความปลาบปลืม้ ปิตยิ นิ ดีแก่สมาชิกครอบครัวไทยธรรมเป็นอย่างยิง่ และสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
อย่างหาที่สุดมิได้
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2019

ผู้ที่ได้รับรางวัล

ประจำ�เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2019
ผู้ที่ขึ้นตำ�แหน่งโกเมนได้รับรางวัลเสื้อกล้ามไวทอป

ขึ้นตำ�แหน่งโกเมน
ได้รับเสื้อกล้ามไวทอป
มูลค่า 3,300 บาท ฟรี!

คุณกรรณิการ์ บุญรมย์

คุณอดุล โรมินทร์

คุณกันตินันท์ จิตธรรมเสถียร

SOPHEAVY CHEA

คุณบัญญัติ ภูตะมี

คุณสมชาย น้อมสูงเนิน

คุณภูชิต พิสัยเลิศ

คุณบุญรอด กาญจนศร

คุณอุไรวรรณ ทิมเจริญ

คุณชลธวัช ฉอสุวรรณชาติ คุณณัฐธีร์ ณธีอัครพัฒน์

คุณวนิดา พิเชฐวรกุล

คุณอัมพร สุวรรณบาง

คุณสมฤทัย ชำ�นาญพืช

Ronnel Tolentino

ผู้สร้างโกเมน 2 เม็ด/เดือน ได้รับรางวัลกางเกงในไวทอป

สร้างโกเมนติดตัว 2 เม็ด / เดือน
ได้รับกางเกงในไวทอป
มูลค่า 1,500 บาท ฟรี!
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คุณรุ่งทิวา ตาใจ
สร้างโกเมน
จำ�นวน 2 คน

คุณสายสุรีย์ วงศ์เจริญชัย
สร้างโกเมน
จำ�นวน 2 คน

2019

ผู้ที่ได้รับรางวัล

ประจำ�เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2019
ผู้สร้างโกเมน 1 เม็ด/เดือน ได้รับรางวัลถุงเท้าไวทอป

สร้างโกเมนติดตัว 1 เม็ด / เดือน
ได้รับถุงเท้าไวทอป (สีขาว)
มูลค่า 850 บาท ฟรี!

คุณรัตนา บงกชกาญจน์
สร้างโกเมน
จำ�นวน 1 คน

คุณณาดีญา หาญจิตร
สร้างโกเมน
จำ�นวน 1 คน

คุณจันทิมาลย์ กาญจนศร
สร้างโกเมน
จำ�นวน 1 คน

คุณอนรรฆนง วิรยศิริ
สร้างโกเมน
จำ�นวน 1 คน

คุณเสาวนีย์ ชวชาติ
สร้างโกเมน
จำ�นวน 1 คน

คุณกมลรัตน์ ศรีสุขโภคิน
สร้างโกเมน
จำ�นวน 1 คน

คุณมณีรัตน์ พิทักษณ์กาญจน์

สร้างโกเมน
จำ�นวน 1 คน

KOEMHONG YAV
สร้างโกเมน
จำ�นวน 1 คน

คุณนภัสวรรณ์ กฐินเทศ
สร้างโกเมน
จำ�นวน 1 คน

คุณนัชชา ธนาภิวัฒนกุล
สร้างโกเมน
จำ�นวน 1 คน

คุณพนมวรรณ บรรดาศักดิ์

คุณเพ็ญลักษณ์ ศรีบุญเรือง
สร้างโกเมน
จำ�นวน 1 คน

คุณมนต์สินี สิงห์กิจขจร
สร้างโกเมน
จำ�นวน 1 คน

คุณมสารัศม์ ณธีอัครพัฒน์
สร้างโกเมน
จำ�นวน 1 คน

คุณยุพดี กัณณีย์
สร้างโกเมน
จำ�นวน 1 คน

คุณรุจาภา นิธิภัทรโกศล
สร้างโกเมน
จำ�นวน 1 คน

คุณสมัครใจ ทองธรรมชาติ

คุณอัครรัสมิ์ พุทธยะศิริ
สร้างโกเมน
จำ�นวน 1 คน

สร้างโกเมน
จำ�นวน 1 คน

สร้างโกเมน
จำ�นวน 1 คน
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พฤษภาคม 2019

พฤษภาคม 2019

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน พฤษภาคม 2019

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน พฤษภาคม 2019

คุณมนต์สินี สิงห์กิจขจร

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ จ.จันทบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,067,045 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 588,895 บาท

มิถุนายน 2019

มิถุนายน 2019

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน มิถุนายน 2019

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน มิถุนายน 2019

คุณมนต์สินี สิงห์กิจขจร

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ จ.จันทบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,522,700 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 477,820 บาท

New Active Recruit 2019
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พฤษภาคม

มิถุนายน

คุณรัตนา บงกชกาญจน์
พฤษภาคม 2019

คุณณัฐธีร์ ณธีอัครพัฒน์
มิถุนายน 2019

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน
พฤษภาคม 2019
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 6 ท่าน

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน
มิถุนายน 2019
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 6 ท่าน

คุณสมชาย น้อมสูงเนิน
มิถุนายน 2019
ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน
มิถุนายน 2019
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 6 ท่าน

คุณอัมพร สุวรรณบาง
มิถุนายน 2019

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน
มิถุนายน 2019
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 6 ท่าน

2020 สู่ดินแดนที่คุณจะตกหลุมรักในครั้งแรก

ท่องเที่ยวจอร์เจีย 7 วัน 4 คืน
สู่ดินแดนแห่ง 2 ทวีป ยุโรป-เอเชีย

ประเทศจอร์เจีย ดินแดนแห่งภูเขา ปลายสุดขอบทวีปเอเชีย มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี เยี่ยมชม
วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซีที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก เดินทางผ่านเส้นทางสายไหมอันงดงาม ชมป้อม
นาริกาลา และอนุสาวรียม์ ารดาแห่งจอร์เจีย ชมหลากหลายสถาปัตยกรรมแห่งมรดกโลก เทีย่ วไร่ไวน์เชอตูมกุ รนิ หนึง่ ใน
ไร่ไวน์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากเวทีโลก ชมทบิลิซี เป็นเมืองหลวง และเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อม
นาริกาลา ซึ่งเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมถ้�ำ มนุษย์ยุคหินที่เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ ช้อปปิ้งกับสินค้าราคาถูกหลากหลายในจอร์เจีย

พาคนที่คุณรัก ท่องเที่ยวไปกับเรา ครอบครัวไทยธรรม ด้วยกติกาที่คุณทำ�ได้

กติกาท่องเที่ยว

1. มีตำ�แหน่งโกเมนขึ้นไป
2. เก็บคะแนน 12 เดือน (สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม
2563) ท่องเที่ยวประมาณ ตุลาคม 2563
3. คะแนนยอดซือ้ กลุม่ ส่วนตัว 12 เดือน สะสมรวมกัน
360,000 คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ 30,000 คะแนน)
และคะแนนยอดกลุ่มของลูกโกเมนชั้นที่ 1 รวมกัน
2,400,000 คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ 200,000 คะแนน
หากมีโกเมน 8 คน เฉลี่ยยอดกลุ่มคนละ 25,000
คะแนน ต่อเดือน)
4. ต้องยื่นใบสมัคร Promotion ท่องเที่ยวก่อนวันที่
30 มิถุนายน 2563

กฎเกณฑ์การคิดคะแนน

1. ผู้สมัครทุกท่านจำ�เป็นต้องผ่านกติกาข้อแรก (ยอดซื้อกลุ่มส่วนตัวสะสม
12 เดือน รวมกัน 360,000 คะแนน) เพือ่ รับสิทธิก์ ารไปท่องเทีย่ วกับไทยธรรม
2. ผู้สมัครที่ผ่านกฎกติกาข้อแรก สามารถนำ�คะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัว
ชั้นที่ 1 มาคำ�นวณมูลค่าตั๋วตามจริง เช่น ทำ�คะแนนได้ 40% จากกติกา
จะต้องจ่ายค่าตั๋วมูลค่า 60%
3. หากมียอดกลุม่ ส่วนตัวของลูกชัน้ ที่ 1 สะสมเกินกว่า 50% ( คะแนนกลุม่
ลูกโกเมนชั้นที่ 1 สะสมเกิน 1,200,000 คะแนน) มีสิทธิ์รับการ Roll Up
คะแนนจาก Downline
4. คะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัวที่ท�ำ คะแนนเกิน 50% ของกฎเกณฑ์ข้อ 1
จะถูก Roll Up ขึ้นไปเป็นคะแนนท่องเที่ยวของ Upline ที่สมัครท่องเที่ยว
ต่างประเทศ

ให้รางวัลกับตัวเอง และคนที่คุณรัก ไปท่องเที่ยวจอร์เจีย ประเทศสุดขอบเอเชียกับไทยธรรมกันนะคะ
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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
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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)

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
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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

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• กาฬสินธ์ุ
• ขอนแก่น
• ชัยภูมิ
• นครพนม
• นครราชสีมา
• บุรีรัมย์
• บึงกาฬ
• มหาสารคาม
• มุกดาหาร
• ยโสธร
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• 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
• ชุมพร (อ.เมือง)
• นครศรีธรรมราช (อ.เมือง)
• นราธิวาส
• ปัตตานี
• ตรัง
• พังงา
• ภูเก็ต
• ระนอง
• สตูล

• สงขลา (อ.เมือง)
• สุราษฎร์ธานี
(อ.เกาะพะงัน)

• สุราษฎร์ธานี
(อ.เกาะสมุย)
• ยะลา

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

ID Line :

jutatip_ao
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