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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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ผู้ประพันธ์ :
จารุณี เดส์แน็ช (สุขสวัสดิ์)

ดิฉันไปพบแพทย์
ตามนัดตลอด
ค่าการทำ�งานของ
ตับ ไต ไขมัน
ค่ามะเร็งในเลือด ทุกตัว
อยู่ในเกณฑ์ปกติ และ
ไม่พบค่ามะเร็งในเลือด
จนแพทย์แปลกใจ

คุณวัชรินทร์ ชัยศิริ
อายุ 62 ปี จ. ชุมพร
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เมื่อห้าปีแล้ว ดิฉันเป็นโรคมะเร็งเต้านม
ระยะสี่ และกระจายไปที่ต่อมน้�ำ เหลือง วันที่
ทราบผล ดิฉันเสียใจมาก ลูกสาว คือโค้ชเมย์
ภญ.เกศรินทร์ ชัยศิริ ได้พามารักษาทีโ่ รงพยาบาล
ชลบุรี โดยแผนการรักษา คือผ่าตัดเต้านมสองข้าง
แล้วให้ยาเคมีบ�ำ บัด จำ�นวน 8 ครัง้ และฉายรังสี
ติดต่อกันทุกวันอีก 30 ครั้ง จนตอนให้ยาเคมี
บำ�บัดครั้งที่ 2 ดิฉันมีค่าเม็ดเลือดขาวต่�ำ กว่า
ค่าปกติมาก จึงไม่สามารถให้ยาเคมีบ�ำ บัดตาม
เวลาที่กำ�หนดได้   แพทย์จึงเลื่อนเวลาออกไป
เพื่อให้ร่างกายมีเวลาในการสร้างเม็ดเลือดขาว
ให้เพียงพอ และไม่เสี่ยงกับการติดเชื้อ โดยใน
ช่วงนั้น ลูกสาวดิฉันได้ศึกษาต่อด้านเวชศาสตร์
ชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพ และมีโอกาสรู้จัก
บริษทั ไทยธรรมฯ จากการแนะนำ�ของรุน่ พี่ เมื่อ
ศึกษาข้อมูลจนมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ไทยธรรมแล้ว ลูกสาวได้นำ�ถังเช่าผสม
สารสกัดจากเห็ดหลินจือ สารสกัดจาก
สาหร่ายสไปรูลิน่า และเบต้ากลูแคน
สารสกัดเมล็ดองุน่ ผสมสารสกัดขมิ้นชัน
มาให้รับประทาน หลังจากรับประทาน
พบว่า รู้สึกสดชื่น มีกำ�ลัง ไม่เหนื่อย
ไม่อ่อนเพลีย ค่าเม็ดเลือดขาวก็ไม่เคย
ต่ำ�กว่ามาตรฐาน   และไม่พบอาการ
ข้ า งเคี ย งจากการรั ก ษาจากการให้ ย า
เคมีบ�ำ บัด และการฉายรังสี   ดิฉัน
และลู ก สาวประทั บใจสารอาหารจาก
ไทยธรรมมาก จนทุกวันนี้ตลอด 5 ปี
ดิ ฉั น รั บ ประทานถั ง เช่ า ผสมสารสกั ด
จากเห็ดหลินจือ น้�ำ มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็น
ผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น สารสกัดจากขิง
และขมิ้นชัน และน้ำ�มันงาขี้ม้อนผสม
น้�ำ มันกระเทียมไม่เคยขาด   ร่วมกับใช้
ยากดฮอร์โมนที่แพทย์ให้ใช้ในการรักษา  
ดิฉันไปพบแพทย์ตามนัดตลอด ค่าการ
ทำ�งานของตับ ไต ไขมัน ค่ามะเร็งใน
เลือด ทุกตัวอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ และไม่พบ
ค่ามะเร็งในเลือด จนแพทย์แปลกใจ และ
ชื่นชมการดูแลสุขภาพ  ดิฉันประทับใจ
ในผลของผลิตภัณฑ์ไทยธรรมเป็นอย่าง
มาก โดยเฉพาะสารสกัดจากขิง และ
ขมิ้นชัน ที่นอกจากจะมีคุณสมบัติใน
การร่วมบำ�บัด และป้องกันมะเร็งเต้านม
ตามที่ ลู ก สาวดิ ฉั น อธิ บ ายให้ ฟั ง แล้ ว
ดิฉันยังรู้สึกว่าช่วยลดอาการปวด และ
การอักเสบด้วย เพราะทุกครั้งที่ดิฉัน

ปวดข้อหลังจากออกกำ�ลังกาย หรือ
ปวดอักเสบที่เหงือก ที่ไม่ได้เกิดจากการ
ติดเชื้อ ภายในสองวันที่รับประทาน
สารสกัดจากขิง และขมิ้นชัน อาการ
จะหายไปทันที ดิฉันประทับใจมากค่ะ
ดิฉันขอเป็นกำ�ลังใจให้ลูกสาวนำ�ความรู้
ที่เรียนมา ทั้งทางด้านการใช้สารอาหาร
ยา และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ร่วมกับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของ
ไทยธรรม ในการช่วยดูแลสุขภาพของ
คนอืน่ ๆ เพือ่ ให้ทกุ คนมีสขุ ภาพกาย และ
ใจที่ดี แบบมีความสุข ตามความตั้งใจ
ของลูกสาวดิฉันตลอดไปค่ะ
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มันคือความสุข
ที่เกิดขึ้นในใจ เพราะเรา
อยากเป็นอีกกระบอกเสียง
ในการให้ความรู้
ด้านสุขภาพในแบบฉบับ
ของเรา ที่มีคนรอบข้าง
คอยสนับสนุน จนทำ�ให้เกิด

ทีม TYTAAC
(The younger
Team Anti-Aging
Consultant) ขึ้น

คุณศราวุฒิ อิตัน
อาชีพ พยาบาลด้านเวชศาสตร์
ชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพ
อายุ 28 ปี จ.สงขลา

ผมได้รู้จักผลิตภัณฑ์ไทยธรรมจากพี่ที่สำ�นักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและ
ฟืน้ ฟูสขุ ภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวงครับ หลังจากนัน้ ก็เริม่ นำ�มาปรับใช้กบั ตัวเอง
และคุณแม่ ซึ่งเป็นโรคอ้วน มีไขมันในเลือดสูง เป็นเบาหวาน และความดันสูง
จนคุณแม่น�้ำ หนักลดลง ความดันลดลง เบาหวานเริ่มลดลง ไขมันในเลือดลดลง
และยังปฏิบตั ติ วั ตามทีผ่ มแนะนำ� จนปัจจุบนั คุณแม่ไปตรวจทีโ่ รงพยาบาล แพทย์
ก็ไม่จ่ายยาให้มารับประทานแล้วครับ จนเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดที่อยากจะ
แชร์สิ่งดีๆ แบ่งปันความรู้ และช่วยเหลือคนอื่นๆ ให้มีสุขภาพที่ดีด้วย จากการ
บอกต่อ และแนะนำ�ให้คนรอบข้างใช้สารอาหารไทยธรรมในการดูแลสุขภาพ
ควบคู่กันไป ทำ�ให้สุขภาพของแต่ละคนดีขึ้นเรื่อยๆ  
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1. เคสคนไข้นอนติดเตียง

ดูแลในการทำ�กายภาพบำ�บัด เสริมด้วย
สารอาหารไทยธรรม ให้กับผู้ป่วย ด้วย
สมุนไพรจีนเพื่อการบำ�รุงร่างกาย และ
เสริมสมรรถนะ สารอาหารบำ�รุงหัวใจ
สารสกัดจากสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อ
การล้างพิษ และสารสกัดจากเมล็ดลิน้ จี่
เพื่อต้านการอักเสบ จนปัจจุบันนี้คนไข้
สามารถกลับมาเดินได้แล้ว

2. เคสไต ระยะสุดท้าย
(คนไข้ปฏิเสธฟอกไต)

แนะนำ�อาหารทีเ่ หมาะสำ�หรับโรคไต ให้
ดื่มน้ำ�ด่างจากเครื่องผลิตน้ำ�อัลคาไลน์
ไวทอปในปริมาณทีเ่ หมาะสม ควบคูก่ บั
การรั บ ประทานสารอาหารเพื่ อ การ
บำ�รุงไต น้ำ�มันปลาสกัดเข้มข้นผสม
โกจิเบอร์รี่ สมุนไพรจีนเพื่อการบำ�รุง
ร่างกาย และเสริมสมรรถนะ แรกๆ ที่
เริ่ ม รั บ ประทานมี ตุ่ ม น้ำ � ขึ้ น ตามตั ว
เนื่องจากร่างกายขับของเสีย ตอนนี้
ผื่น ตุ่มน้ำ�แห้งแล้ว และจำ�นวนลดลง
ปัจจุบันอาการดีขึ้น ค่าความดันก็ดีขึ้น
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3. เคสเส้นเลือดในสมองตีบ

เดิมผูป้ ว่ ยเป็นโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง
เดินไม่ได้ ดูแลผูป้ ว่ ยให้รจู้ กั ชนิดอาหารทีค่ วร
รับประทาน และชนิดอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง
เสริมด้วยสารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัด
มัลเบอร์รี่   น้ำ�มันปลาสกัดเข้มข้นผสม
ใบแปะก๊วย สารสกัดจากถั่วหมักเพื่อการล้าง
หลอดเลือด ลดเส้นเลือดอุดตัน สารอาหาร
ปรับสมดุลไขมัน และความดันโลหิต ปัจจุบัน
ผู้ป่วยสามารถกลับมาเดินได้แล้ว แต่ยังต้อง
ระวังการหกล้ม และเสริมแรงกล้ามเนื้อขา
ให้แข็งแรง

4. เคสสิวเรื้อรังจากการแพ้
เสตียรอยด์

ให้ใช้สมุนไพรจีนชาชงเพื่อการล้างพิษ
ช่วยระบาย สารสกัดจากสมอไทยเพื่อ
การล้างพิษ น้�ำ มันปลาสกัดเข้มข้นชนิด
EPA สูง ล้างหน้าด้วยสบูเ่ พือ่ การรักษา
สิว และใช้เจลแต้มสิว ควบคู่ไปกับ
การกดสิวด้วยครับ  โดยเคสนี้จะเน้น
การล้างพิษ ปรับลำ�ไส้ให้กับร่างกาย
จนปัจจุบัน สิวอักเสบลดลงมากๆ ผิว
แข็งแรงขึ้น
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นอกจากนี้ยังมีอีกหลายเคสที่ผมได้มีโอกาสดูแลสุขภาพให้ มันคือความสุขที่้
เกิดขึ้นในใจ เพราะเราอยากเป็นอีกกระบอกเสียงในการให้ความรู้ด้านสุขภาพ
ในแบบฉบับของเรา ที่มีคนรอบข้างคอยสนับสนุน จนทำ�ให้เกิดทีม TYTAAC
(The Younger Team Anti-Aging Consultant) ขึ้น ที่รวมทีมแพทย์ พยาบาล
เภสัชกร นักกายภาพบำ�บัด นักเทคโนโลยีความงาม เพื่อคอยให้คำ�ปรึกษาใน
การดูแลสุขภาพแบบชะลอวัยอย่างเป็นองค์รวม ควบคู่กับการแนะนำ�ในการใช้
สารอาหารของไทยธรรมอย่างถูกต้อง และเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับคนที่เราได้แนะนำ�ไป

จนทำ�ให้เกิดเป็นธุรกิจกับผม มีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการได้ดูแลสุขภาพให้ผู้อื่น
และคนที่ผมได้ดูแลก็ ไปบอกต่อๆ กัน
ทำ�ให้กลายเป็นธุรกิจทีโ่ ตขึน้ เรือ่ ยๆ ธุรกิจ
ของผม และเพื่อนๆ ใน ทีม TYTAAC
จึงเกิดจากการคิดจะช่วยเหลือ แบ่งปัน
สิ่งที่ดีๆ ให้กับคนอื่น โดยได้รับการ
สนับสนุนจากบริษัท ไทยธรรมฯ ครับ
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COVID-19

ไวรัสอันตราย

ทำ�ลายทุกระบบ
COVID-19 หรือ Corona Virus
สายพันธุ์ SARS CoV II สามารถ
ที่ จ ะทำ � ลายร่ า งกายของผู้ ติ ด เชื้ อ
ในทุกระบบ โดยอวัยวะหลักที่โดน
ไวรัสโจมตีจะเป็นปอด ซึ่งสามารถ
ทำ�ให้เกิดโรคปอดบวม หรืออาการ
อาจจะหนักจนระบบหายใจล้มเหลว
และการแพทย์พบว่า 1 ใน 5 ของ
ผู้ติดเชื้อ มีการล้มเหลวในหลาย
อวัยวะ
10

ปัจจุบันนี้   มีรายงานกรณีศึกษา
ผูต้ ดิ เชือ้ COVID-19 ในเรือ่ งการถูก
ทำ � ลายของอวั ย วะที่ ห ลากหลาย
ตั้งแต่มีลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือด
ในสมองของผู้ ป่ ว ยวั ย หนุ่ ม สาว
รวมไปถึงการอักเสบในหลายระบบ
อย่างเช่น ภาวะผืน่ ขึน้ ทัว่ ตัวในผูป้ ว่ ย
เด็ก และภาวะจ้ำ�เลือดที่หัวแม่เท้า
ที่เรียกว่า COVID toe
ความรู้พื้นฐานเรื่อง
เชื้อไวรัส COVID-19
และร่างกายของเรา
COVID-19 เริ่มจากการเป็น
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โดยที่
เชื้ อ ไวรั ส จะเจาะเข้ า ไปในเซลล์
ของจมูก ลำ�คอ ปอด ต่อจากนั้น
ไวรัสจะแบ่งตัว ทำ�ให้ผู้ติดเชื้อมี
อาการเหมือนไข้หวัด ซึ่งสามารถ
ลุกลามจนเป็นปอดบวมได้ หลายคน
เกิดรูในปอด และทิ้งรอยแผลเป็น
ถาวรไว้ในปอด แต่ในผู้ติดเชื้ออีก
หลายคน อาการทีเ่ กิดรุนแรงกว่านัน้
มาก
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แต่ในผู้ติดเชื้ออีกหลายคน    ระบบ
ภูมิต้านทานได้ทำ�การต้านเชื้ออย่างรุนแรง
ส่งผลให้เซลล์ในร่างกาย หลัง่ สารเคมีทเ่ี รียกว่า
ไซโตคายน์ (Cytokines) ซึ่งโดยปกติจะทำ�
หน้าที่ระดมเม็ดเลือดขาวอื่นๆ มาร่วมกัน
ทำ�ลายเชื้อโรค แต่ถ้าไซโตคายน์หลั่งออกมา
มากเกินไป ระบบภูมิต้านทาน คือ บรรดา
เม็ดเลือดขาว จะโจมตีเซลล์ร่างกายทุกเซลล์
ที่มันพบ   ภาวะนี้เรียกว่า  พายุไซโตคายน์
หรือ Cytokine  Storm  ทำ�ให้เกิดการอักเสบ
ทัว่ ร่างกาย ซึง่ ทำ�ให้ผนังหลอดเลือด
อ่อนแอลง ทำ�ให้เกิดของเหลว
ไหลเข้าไปในถุงลมปอด ทำ�ให้ระบบ
หายใจล้มเหลว พายุไซโตคายน์
ยังสามารถทำ�ให้ตับ และไตเกิด
ความเสียหาย  และทำ�ให้อวัยวะ
หลายอวัยวะ ล้มเหลวลงพร้อมกัน
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การติดเชื้อ

ที่หัวใจ

สิ่งที่เกิดขึ้นได้กับ
ผู้ติดเชื้อ COVID-19
นอกจากปอดแล้ว COVID-19 สามารถเข้าไปโจมตี และทำ�ลายหัวใจ
1 ใน 5 ของผู้ป่วย COVID-19 ต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจ ตามข้อมูลที่
ถูกบันทึกโดยรัฐบาลจีน  เนื่องจาก  COVID-19 เป็นไวรัสที่โจมตีระบบ
ทางเดินหายใจ เมื่อไวรัสโจมตีปอด เลือดที่ออกจากปอดจะมีออกซิเจนที่
น้อยลง การติดเชื้อยังทำ�ให้เส้นเลือดอักเสบ และตีบแคบลง ทำ�ให้ปริมาณ
เลือดที่ไหลไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ลดลง รวมทั้งหัวใจด้วย หัวใจจึงต้องทำ�งาน
อย่างหนัก ในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ อย่างเพียงพอ สร้าง
ความเครียดให้หัวใจอย่างมาก หนึ่งในอาการที่หัวใจแสดงออก แม้กระทั่ง
ในผู้ติดเชื้อวัยหนุ่มสาว คือ การที่กล้ามเนื้อหัวใจเกิดการอักเสบ และทำ�ให้
กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอลงอย่างรวดเร็ว
รายงานทางการแพทย์ฉบับใหม่พบว่า COVID-19 อาจจะฝังตัวเอง
ลงกล้ามเนื้อหัวใจโดยตรง โดยไม่ผ่านปอด ซึ่งไวรัสจะมองหาโปรตีนที่มัน
จะจับ เพื่อที่จะเจาะเข้าเซลล์ได้ โปรตีนนี้มีชื่อว่า ACE-2 ซึ่งกล้ามเนื้อ
หัวใจก็มโี ปรตีนชนิดนีอ้ ยูด่ ว้ ย นักวิจยั พบว่าผนังหลอดเลือดก็มโี ปรตีนชนิดนี้
อยู่เช่นเดียวกัน ความเป็นจริงที่พบใหม่นี้ทำ�ให้เกิดคำ�ถามในวงการแพทย์
ว่า COVID-19 สมควรที่จะถูกจัดอยู่ในหมวดโรคของระบบหัวใจ และ
หลอดเลือดหรือไม่
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ลิ่มเลือด
ปริศนา

ที่ถูกตรวจพบใน
ผู้ติดเชื้อ COVID-19

ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 หลายราย มีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด
อย่างผิดปกติ ตามประวัตศิ าสตร์การแพทย์เมือ่ 160 ปีทแ่ี ล้ว นายแพทย์
Rudoff Virchow ชาวเยอรมัน ได้ชี้แจง 3 เหตุผล ที่คนไข้เกิดภาวะ
ลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดอย่างผิดปกติ สาเหตุที่ 1 เกิดจากการบาดเจ็บ
ในผนังหลอดเลือดด้านใน ซึ่งอาจจะเกิดจากการติดเชื้อ ซึ่งจะทำ�ให้ผนัง
หลอดเลือดด้านในผลิตโปรตีนบางชนิดออกมา และก่อให้เกิดลิม่ เลือดอุดตัน
หลอดเลือด สาเหตุท่ี 2 ลิม่ เลือดอาจจะอุดตันหลอดเลือดในกรณีทก่ี ารไหล
ของเลือดมีความช้าลง หรือติดขัด ซึ่งจะเกิดในคนที่ต้องนอนโรงพยาบาล
เป็นระยะเวลานาน หรือนอนบนเตียง หรือไม่คอ่ ยขยับเป็นระยะเวลานาน  
สาเหตุที่ 3 อาจจะเกิดจากโรคอื่นๆ หรือโรคทางพันธุกรรม ซึ่งทำ�ให้
หลอดเลือดบาดเจ็บได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อร่างกายมีภาวะอักเสบรุนแรง
ลิ่มเลือดก็จะมาอุดตัน เพื่อซ่อมแซมรอยที่บาดเจ็บนั้น
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หนั ง สื อ พิ ม พ์ ข องสหรั ฐ อเมริ ก าที่ ชื่ อ
Washington Post รายงานในปลายเดือน
เมษายน  2020  ได้รายงานเรื่องการเกิด
ลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดในร่างกายของ
ผู้ติดเชื้อ COVID-19 หลายราย บางราย
เป็นการไปอุดกั้นหลอดเลือดในถุงลมปอด
รวมทั้งลิ่มเลือดขนาดเล็กจำ�นวนมาก ที่
เกิดขึ้น และพบในกระแสเลือดของผู้ติดเชื้อ
COVID-19 ในบางรายลิ่มเลือดเหล่านี้ไป
อุดตันเครื่องฟอกไตที่ใช้ฟอกไตของผู้ป่วย
ด้วย
รายงานจากโรงพยาบาลของ University
of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา พบว่า ผูป้ ว่ ย
ในห้อง ICU ทีต่ ดิ เชือ้ COVID-19 มีลม่ิ เลือด
อุดตันในหลอดเลือดมากกว่าผู้ป่วยในห้อง
ICU ที่ไม่ได้ติดเชื้อ ถึง 3 เท่า สิ่งที่แพทย์
ทำ�ได้ คือ พยายามให้ยาละลายลิ่มเลือดกับ
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 ร่วมไปกับการ
รักษาอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์ยังคงไม่ทราบสาเหตุที่
แน่นอนว่า ทำ�ไมผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้ COVID-19
จึงมีลม่ิ เลือดเล็กๆ ในกระแสเลือดเป็นจำ�นวน
มาก ซึ่งมีการตั้งสมมุติฐานว่า อาจจะเป็น
ปฏิิกริยาตอบสนอง ของระบบภูมิต้านทาน
ของร่างกายทีม่ ตี อ่ การติดเชือ้ COVID-19 มี
ผูต้ ดิ เชือ้ วัยหนุม่ สาวมากมาย ทีม่ ภี าวะลิม่ เลือด
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ภาวะลิ่มเลือด
อุดตันในสมอง

อย่างไม่คาดฝันของ
ผู้ติดเชื้อ COVID-19
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อุดตันในสมองอย่างเฉียบพลัน ภายหลัง
การติดเชือ้ COVID-19 ซึง่ เป็น Stroke
ที่ไม่ได้เกิดจากเส้นเลือดในสมองแตก
แต่เกิดจากหลอดเลือดทีไ่ ปเลีย้ งสมอง
อุดตัน อย่างไรก็ตาม มีรายงานผู้ป่วย
หนุ่มสาวบางราย
ที่พบกับภาวะ
เส้นเลือดในสมองแตก หลังการติดเชือ้
COVID-19 เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัว
มาก เพราะผูป้ ว่ ยหลายราย เกิดภาวะ
ลิม่ เลือดอุดตันในสมอง หรือ เส้นเลือด
ในสมองแตก หลังจากได้รบั การรักษา
ในโรงพยาบาล
และถูกปล่อยตัว
กลับบ้านแล้ว ซึ่งทางการแพทย์จะ
ไม่ได้บันทึกประวัติไว้ว่า เป็นภาวะ
เส้นเลือดในสมองตีบ ตัน หรือแตก
เนื่องมาจากการติดเชื้อ COVID-19
และผู้ป่วยอีกหลายราย ซึ่งมีอาการ
ไม่ ม ากพอที่ จ ะเข้ า รั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาล แต่ได้รับยาให้กลับไป
รักษา และกักตัวเองที่บ้าน ก็พบว่า
หลายรายมีภาวะเส้นเลือดในสมอง
แตก หรือตีบ ตันเช่นกัน และแม้ว่า

กรณีนี้จะเกิดขึ้นไม่มากพอที่จะได้รับความสนใจ
จากแพทย์ในวงกว้าง แต่ก็เป็นกรณีศึกษาที่ถูก
บันทึกไว้จ�ำ นวนมากพอ ที่จะก่อให้เกิดคำ�ถามใน
วงการแพทย์ที่ตามติดเรื่อง COVID-19 อย่าง
ลึกซึ้ง
ภาวะสมองอักเสบจากการติดเชื้อ COVID-19
มีรายงานถึงผู้ติดเชื้อหลายราย ที่มีอาการเหมือนผู้ป่วยไข้สมอง
อักเสบ และมีผู้ป่วยบางรายมีอาการเหมือนโรค Guillain–Barré ซึ่ง
ภูมิต้านทานของร่างกายโจมตีระบบประสาท จนนำ�ไปสู่ภาวะอัมพาต
อัมพฤกษ์ ในกรณีที่เป็นไม่มาก อาการไข้สมองอักเสบก็จะคล้ายคลึงกับ
ไข้หวัด แต่ในรายที่มีอาการรุนแรง ไข้สมองอักเสบอาจนำ�ไปสู่การชัก
การเป็นอัมพาต อัมพฤกษ์  หรือภาวะสมองสับสนได้
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ผื่น

บนผิวหนัง
จาก COVID-19

ผูป้ ว่ ยหลายรายทีต่ ดิ เชือ้ COVID-19 เกิดผืน่ บนผิวหนัง บางครัง้ เป็น
ปื้นแดงที่สร้างความเจ็บปวดให้กับผู้ติดเชื้อ และเด็กหลายคนที่ติดเชื้อ
COVID-19 ก็จะมีอาการเหมือนการติดเชื้อไข้คาวาซากิ แพทย์ผิวหนัง
กล่าวว่า เชื้อ COVID-19 สามารถโจมตีผิวหนังได้ 2 ทาง ทางหนึ่งคือ
การแพร่เชือ้ ไปทัว่ ร่างกาย และฝังตัวในเซลล์ผวิ หนัง ทำ�นองเดียวกับอีสกุ อีใส
อีกทางหนึง่ คือเชือ้ ไวรัส COVID-19 จะไปกระตุน้ ระบบภูมติ า้ นทาน ทำ�ให้
เกิดผืน่ ทีไ่ ม่มรี ปู แบบในตำ�ราผิวหนังใดๆ ภาวะผืน่ ทีเ่ กิดในผูต้ ดิ เชือ้ COVID-19
มีจำ�นวนน้อยกว่า 2% ในผู้ติดเชื้อทั้งหมด

COVID toe

การติดเชื้อที่นิ้วเท้า
ผู้ป่วย COVID-19 บางรายมี
ปื้นสีแดง หรือม่วง บริเวณนิ้วเท้า
โดยเฉพาะอย่างยิง่ นิว้ โป้งเท้า ซึง่ อาจ
เกิดจากลิม่ เลือดขนาดเล็กทีไ่ ปอุดตัน
หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงนิ้วเท้า หรือ
เกิดจากการอักเสบของหลอดเลือด
ในบริเวณนั้น
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การติดเชื้อ COVID-19 ในเด็ก

ผู้ป่วยเด็กหลายคนที่ติดเชื้อ COVID-19 มีอาการคล้ายการติดเชื้อ
ไข้คาวาซากิ ซึ่งทำ�ให้หลอดเลือดทั่วร่างกายมีการอักเสบ อาการจะมี
ตั้งแต่ผื่นทั่วร่างกาย มีการบวมน้� 
ำ เส้นเลือดในตาแตก ปวดท้อง และ
ท้องเสีย ถึงแม้ว่า ผู้ป่วยติดเชื้อคาวาซากิจะสามารถหายเองได้ โดยไม่มี
ผลเสียในระยะยาวตามมา แต่ในผู้ป่วยบางรายก็ทำ�ให้เกิดความเสียหาย
แก่หัวใจอย่างรุนแรง ปัจจุบันนี้ มีรายงานเด็กที่ติดเชื้อ COVID-19
และมีอาการคล้ายการติดเชื้อไข้คาวาซากิ และทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อ
การทำ�งานของหัวใจ และทำ�ให้ความดันโลหิตตกลง ผู้ป่วยบางรายมี
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเส้นเลือดแดงใหญ่ที่ไปเลี้ยงหัวใจ แม้ว่า
กรณีเช่นนี้จะพบได้น้อย แต่ก็มีผู้ป่วยเด็กหลายรายในทวีปอเมริกาเหนือ
ที่ประสบกับภาวะที่ว่านี้
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จากรายงานทั้งหมดนี้ สิ่งที่เราทำ�ได้ คือ
การป้องกันการติดเชื้อตั้งแต่แรก โดย
การรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล
สวม
หน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างในที่
สาธารณะ รวมทัง
้ กินสารอาหารทีต
่ อ
่ ต้าน
เชือ
้ และกระตุน
้ ภูมต
ิ า้ นทาน ทีส
่ �ำ คัญคือ
การกินสารสกัดเมล็ดองุ่น หรือสารสกัด
เปลือกองุ่น เพื่อป้องกันลิ่มเลือดอุดตัน
หลอดเลือด ซึ่งเป็นเรื่องราวที่พบใหม่ใน
ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19
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HOMEOPATHY
กับการป้องกัน และร่วมรักษาโรคระบาด
จากกลไกหลักพื้นฐานของโฮมีโอพาธีย์ ที่มุ่งเน้นการรักษา
ความเจ็บป่วย   โดยการใช้ยาที่เตรียมจากสารที่ก่อให้เกิดอาการ
เช่นเดียวกันนัน้ ในคนธรรมดา  ในปริมาณน้อยเพียงพอแก่การกระตุน้
ให้ร่างกายเกิดการตอบสนอง โดยขจัดความเจ็บป่วยออกไป ตาม
กระบวนการธรรมชาตินี่เอง ที่ทำ�ให้ตั้งสมมุติฐานได้ว่า การหายจาก
ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาโฮมีโอพาธีย์จะเป็นการหายที่
ยัง่ ยืนกว่าการกินยาระงับอาการทัว่ ๆ ไป   เพราะร่างกายเกิดกระบวนการ
ขจัดโรคได้ด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อเกิดกระบวนการขจัดโรคด้วยตนเองได้
21

บ่อยครัง้ ขึน้ ร่างกายจะมีความแข็งแรง
ขึ้น และสามารถเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บ
ด้วยตนเองได้มากขึน้ นีจ่ งึ เป็นหลักการ
พื้นฐานที่ทำ�ให้เกิดแนวคิดของการนำ�
ยาโอมีโอพาธีย์มาใช้เพื่อการป้องกัน
โรคระบาด
ยา Homeopathy
กับ COVID-19
ตั้งแต่เดือนมีนาคม  2020  เป็น
ต้นมา ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ได้แจกยา
Homeopathy จำ�นวน 2 ตำ�รับ เพือ่
เป็นการป้องกันการติดเชือ้ COVID-19
โดยได้รับข้อมูล และคำ�แนะนำ�จาก
สมาคม Homeopathy ประเทศไทย
ในการเลือกตำ�รับยา และความแรงของ
ยา  โดยมีจุดมุ่งหมาย  ไม่ต้องการให้
สมาชิกไทยธรรม ติดเชื้อ COVID-19
แม้แต่คนเดียว โดยไทยธรรมได้ตง้ั รหัส
Code เพื่อง่ายแก่การจดจำ� 

22

วิธีการใช้ต�ำ รับยา Homeopathy
ในการป้องกัน COVID 19
• ท่านจะได้รับยา 1 เม็ด คือ 1 ตำ�รับ
• ท่านจะต้องนำ�ยาเม็ดที่ได้ ใส่ลงในน้�ำ ธรรมดา ปริมาณ 500 มล.
  โดยน้�ำ ที่ใช้จะต้องไม่ใช่น้ำ�ด่าง และไม่ใช่น้ำ�แร่ จึงควรเป็นน้ำ�ที่หาซื้อ
  ได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป
• ท่านจะทำ�การหย่อนเม็ดยาลงขวด แล้วเขย่าให้ยาละลายจะหมด
  ทิ้งไว้ 18 ชั่วโมง ในที่ๆ ไม่โดนแสงอาทิตย์ตรงๆ และไม่อยู่ใกล้
  โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องส่งสัญญาณ WIFI ใดๆ
• ก่อนการรับประทานท่านจะต้องเขย่า โดยการทุบขวดยาบนฝ่ามือ
  กระแทกแรงๆ พอประมาณ 20 ครั้ง ท่านต้องทำ�แบบนี้ทุกครั้ง
  ก่อนรับประทาน
• ขนาดรับประทานคือ 1 ช้อนชา (5 มล.) หยอดลงใต้ลิ้น
  อมไว้นับ 1-10 แล้วกลืน
กระแทกแรงๆ
พอประมาณ
20 ครั้ง
ขนาดรับประทานคือ
1 ช้อนชา (5 มล.)
หยอดลงใต้ลิ้น

ใส่ในน้ำ� 500 มล.
ทิ้งไว้ 18 ชั่วโมง
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การคำ�นวณปริมาณยา

1 เม็ด / 1 ตำ�รับ
• ยา 1 เม็ด ผสมน้ำ�ธรรมดา 500 มล.
• ในช่วงการระบาดของโรค ให้ทา่ นรับประทาน
  วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ช้อนชา (5 มล.)
  จากนั้นให้รับประทานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
  ครั้งละ 1 ช้อนชา (5 มล.)
• 1 เดือนท่านจะใช้ยา 7 วัน X 5 มล.
  = 35 มล. (7 วันแรก รับประทานทุกวัน)
  + 3 สัปดาห์ X 5 = 15 มล. (หลังจาก
  7 วัน ท่านรับประทานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง)   
  รวมเป็น 50 มล./เดือน
• ยา 1 เม็ด ท่านจะใช้ได้ 10 เดือน (500 มล.)
• ท่านควรผสมแอลกอฮอล์ 60% ขึ้นไป
  ลงไป  1 มล. (1/5 ของช้อนชา) หรือ
  เหล้าขาว หรือ Vodka 2 มล. (45%
  แอลกอฮอล์) ต่อยา 500 มล. เพื่อรักษา
  ยาไว้ และเก็บในตู้เย็น ท่านสามารถ
  เก็บยานี้ไว้ในรูปสารสะลายได้ถึง 3 ปี
• แอลกอฮอล์ที่ใช้ คือ Ethyl Alcohol
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การเลือกตำ�รับยา Homeopathy

ในการป้องกัน COVID-19
ตำ�รับ 001 (Gel) สำ�หรับคนทีป่ กติไม่มี
อาการคอแห้ง หรือกระหายน้ำ�บ่อย
ตำ�รับ 004 (Bry) สำ�หรับผู้ที่กระหาย
น้ำ�บ่อย หรือเป็นภูมิแพ้ หรือภูมิต้านทาน
อ่อนแอ
การเลือกตำ�รับยา Homeopathy

ในการร่วมบำ�บัด COVID-19
ตำ�รับ 002 (Arn) ใช้เมือ่ มีอาการไม่สบาย
ลงปอด  มีอาการไอ  หรือรู้สึกเหมือนเป็น
ไข้หวัด โดยใช้วิธีการผสมเหมือน 001, 004
ใช้เมื่อมีอาการไม่สบาย   วิธีการรับประทาน
โดยการหยดใต้ลิ้นครั้งละ 1 ช้อนชา ทุก
2-3 ชั่วโมง จนอาการหายไป
การใช้ต�ำ รับยา Homeopathy

ในการป้องกันไข้เลือดออก
ตำ�รับ 005 (Bupa) สำ�หรับใช้ป้องกัน
การติดไข้เลือดออก โดยวิธีการผสมเหมือน
001, 004  วิธีการรับประทาน คือ 3 หยด
ใต้ลิ้นทุก 3 เดือน ในช่วงเวลาที่มีการระบาด
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ยา HOMEOPATHY ทั้ง 4 ตำ�รับ

ยังสามารถนำ�ไปใช้ในการบำ�บัดโรคอื่นๆ ดังนี้
ตำ�รับ 001 (Gel) ใช้ในกรณีรู้สึกเป็นหวัด  เพลีย และอ่อนแรง กินวันละ
4 เวลา จนอาการหาย
ตำ�รับ 002 (Arn) ใช้ในไตวายเรือ้ รังได้ กินวันละ 4 เวลา ตรวจค่าไต และ
อัตราการกรองผ่านไต (eGFR) เดือนละ 1 ครัง้ จะพบว่าอัตราการกรองผ่าน
ไตเพิ่มขึ้น และของเสีย Creatinine ลดลง
004 (Bry) ใช้ในกรณีรมู าตอยส์ ปวดข้อได้ กินวันละ 4 เวลา จนอาการหาย
005 (Bupa) ใช้ในกรณีปวดข้อ ปวดกระดูก ข้อติดขัด กินวันละ 4 เวลา
จนอาการหาย

ยา Homeopathy ทุกตัว ต้องทุบ 20 ครั้งก่อนกิน วิธีรับประทาน ใช้
ปริมาณ 1 ช้อนชา อมใต้ลิ้น 30 วินาที การเก็บยา เก็บในอุณหภูมิปกติ
และไม่อยู่ใกล้มือถือ หรือสัญญาณ WIFI

ด้วยความรัก และปรารถนาดี
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
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โลกหลัง COVID-19

ท่ามกลางวิกฤติการติดเชือ้ ไวรัส COVID-19 ซึง่ ส่งผลกระทบไปทัว่ โลก
ไม่เพียงการสูญเสียชีวติ และความเจ็บป่วย การสูญเสีย และผลกระทบทาง
เศรษฐกิจก็มมี ากมายเช่นกัน ไม่ตา่ งจากการเกิดสงครามโลกครัง้ ที่ 3 ก็วา่ ได้
แต่ทุกสิ่งในโลกนี้ ย่อมมีเหตุผลที่จะเกิดขึ้น เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของ
มนุษยชาติ โลกหลัง COVID-19 จะไม่ใช่โลกใบเดิมที่เราคุ้นเคยอีกต่อไป
การปรับตัวให้เข้ากับการเปลีย่ นแปลงหลังการระบาดของ COVID-19 เป็น
สิง่ จำ�เป็น และสำ�หรับประเทศไทย กลยุทธ์ในการต่อสู้กับ COVID-19
อย่างประสบความสำ�เร็จเป็นทีป่ ระจักษ์ระดับโลก ทำ�ให้โลกทัง้ ใบหันมามอง
ประเทศไทยในรูปแบบใหม่ ทีมงาน Wellness มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ได้
สรุปเรือ่ งราวทีน่ า่ สนใจของประเทศไทยหลัง COVID-19 ไว้วา่ ประเทศไทย
จะก้าวขึ้นเป็นมหาอำ�นาจทางการแพทย์ เป็นหนึ่งในผู้นำ�ของเอเชีย และ
เป็นเป้าหมายที่คนทั่วโลกต้องการจะมา เหตุผลดังนี้
27

28

1

จากเดิมการแพทย์ของประเทศไทยอยูใ่ นอันดับที่ 6
ของโลก แต่เมือ่ มีการจัดอันดับใหม่ น่าจะได้เลือ่ นขึน้
ไปอยู่อันดับ 1 ใน 3 หรืออาจจะขึ้นถึงอันดับ 1
เนือ่ งจากประเทศไทยควบคุมสถานการณ์ได้ดี รักษา
หายอันดับ 2 ของโลก (อันดับหนึ่ง คือประเทศจีน)

2

คนเก่งๆ  ทั่วโลก  รวมทั้งมหาเศรษฐี  นักธุรกิจ
ต่างๆ จะหาทางย้ายมาอยูป่ ระเทศไทย หรือลงทุนใน
ประเทศไทย เนือ่ งจากความสามารถในทางการแพทย์
และความสามารถในการควบคุมโรคระบาด

3

ผู้สูงอายุทั่วโลก จะต้องหาทางมาขอได้รับการดูแล
ทีป่ ระเทศไทย โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ซึง่ อากาศดี
มีสิ่งอำ�นวยความสะดวก ค่าครองชีพต่ำ�

4

คนไทยทีอ่ ยูท่ ว่ั โลก จะต้องการกลับมาอยูป่ ระเทศไทย
การไหลของสมองจะน้อยลง

5

สถาบันการศึกษาในประเทศไทย จะเจริญเติบโต
มากขึ้น โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน
นานานาชาติ เพราะผูม้ ฐี านะในประเทศไทยจะเริม่
ลังเลที่จะส่งลูกหลาน ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ

6

สมุนไพรไทยจะเป็นที่นิยม และโด่งดังไปทั่วโลก
รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพอืน่ ๆ ของประเทศไทย
ด้วย

7

ธุรกิจการท่องเทีย่ วของประเทศไทย จะเจริญเติบโต
ประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกๆ ที่คนทั่วโลก
เลือกที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว

8

ประเทศไทยจะกลายเป็นครัวของโลก จากธุรกิจ
การเกษตร และภาคอุตสาหกรรม
พี่น้องไทยธรรมที่รัก
ท่านรู้แนวโน้มอนาคต
อย่างนีแ้ ล้ว จะเป็นแนวทางในท่านได้ด�ำ เนินธุรกิจ
วางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์เพือ
่ สุขภาพ และ
ความงามของไทยธรรม
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
คุณภาพสูง และจะเป็นทีต
่ อ
้ งการอย่างยิง
่ ทัง
้ ใน
ปัจจุบัน และในอนาคต เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์
การให้บริการ การตลาด และการอบรมต่อเนือ
่ ง
อย่างไม่หยุดยั้ง
เพื่อให้พี่น้องไทยธรรมได้
แข็งแรง ทั้งกาย และใจ มั่นคง และมั่งคั่ง อยู่ดี
กินดี รู้สึกดี และดูดี ตลอดไป
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NEW
NORMAL
ของชาว
ไทยธรรม

เมื่อไม่นานมานี้ ราชบัณฑิตยสภา
ได้บัญญัติศัพท์ “New Normal” เพิ่ม
เข้ามา  โดย  รศ.มาลี   บุญศิริพันธ์
คณะกรรมการบัญญัตศิ พั ท์นเิ ทศศาสตร์
ราชบัณฑิตยสภา ได้อธิบายคำ�นีผ้ า่ นทาง
เฟซบุ๊ก Malee Boonsiripunth เอาไว้
ว่า New Normal แปลว่า ความปกติ
ใหม่ ฐานวิถชี วี ติ ใหม่ หมายถึง รูปแบบ
การดำ�เนินชีวติ อย่างใหม่ ทีแ่ ตกต่างจาก
อดีต อันเนือ่ งจากมีบางสิง่ มากระทบ จน
แบบแผน และแนวทางปฏิบัติ ที่คนใน
สังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติ และเคย
คาดหมายล่วงหน้าได้ ต้องเปลี่ยนแปลง
ไปสู่วิถีใหม่ ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่
ที่ไม่คุ้นเคย

Social
Distancing

รูปแบบวิถชี วี ติ ใหม่น้ี ประกอบด้วยวิธคี ดิ วิธเี รียนรู้ วิธสี อ่ื สาร วิธปี ฏิบตั ิ
และการจัดการ การใช้ชีวิตแบบใหม่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างใหญ่หลวง และรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ทำ�ให้มนุษย์ต้องปรับตัว
เพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าจะธำ�รงรักษาวิถีดั้งเดิม หรือ
หวนหาถึงอดีต
“New Normal” ในบริบทสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “โควิด-19”
ช่วงปลาย พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2563 นัน้ อธิบายได้วา่ เป็นสถานกาณ์ท่ี
เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว และรุนแรงจนแพร่กระจายไปในประเทศต่างๆ ทัว่ โลก
ผู้คนเจ็บป่วย และล้มตายจำ�นวนมาก จนกลายเป็นความสูญเสียอย่าง
ใหญ่หลวงอีกครั้งหนึ่งของมนุษยชาติ มนุษย์จึงจำ�เป็นต้องป้องกันตนเอง
เพื่อให้มีชีวิตรอด ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำ�รงชีวิตที่ผิดไป
จากวิถีเดิมๆ
31

work
from
home

โดยมีการปรับหาวิถกี ารดำ�รงชีวติ แบบใหม่เพือ่ ให้ปลอดภัยจากการติดเชือ้
ควบคู่ไปกับความพยายามรักษา และฟื้นฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจ และ
ธุรกิจ นำ�ไปสูก่ ารสรรค์สร้างสิง่ ประดิษฐ์ใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ มีการปรับ
แนวคิด วิสัยทัศน์ วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมที่เคยทำ�มาเป็น
กิจวัตร เกิดการบ่ายเบนออกจากความคุ้นเคยอันเป็นปกติมาแต่เดิมใน
หลายมิติ ทั้งในด้านอาหาร การแต่งกาย การรักษาสุขอนามัย การศึกษา
เล่าเรียน การสื่อสาร การทำ�ธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งสิ่งใหม่เหล่านี้ได้กลายเป็น
ความปกติใหม่ จนในที่สุด เมื่อเวลาผ่านไป ก็ทำ�ให้เกิดความคุ้นชิน ก็
จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติของผู้คนในสังคม
32

NEW NORMAL

ของชาวไทยธรรม

3

1

ใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน
ทุกครั้ง พ่นด้านนอกของหน้ากาก
ด้วย TDA Herbal Mint เพื่อสูดดม
อย่างสดชื่น ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และไวรัส
ในทางเดินหายใจ

2

ใส่เครื่องผลิตโอโซนขนาดพกพา
ไวทอป ไว้ในกระเป๋าถือ เพื่อฆ่าเชื้อ
ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อราในกระเป๋า และ
ตามธนบัตร และเหรียญ

ใส่เครื่องผลิตโอโซนขนาดพกพา
ไวทอปไว้ในตู้เย็น เพื่อฆ่าเชื้อไวรัส
แบคทีเรีย เชื้อรา ทำ�ลายสารเคมี
ตกค้าง ยาฆ่าแมลงบนพืช ผัก ในตู้เย็น

4

ใส่เครื่องผลิตโอโซนขนาดพกพา
ไวทอป ไว้ในตู้เก็บรองเท้า เพื่อ
ฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา
ที่ติดมากับรองเท้า
33

5

เตรียมกล่องใส่เครื่องผลิต
โอโซนขนาดพกพาไวทอป
เพื่อฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย

6

7

ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ
ในรถไวทอป ไว้ในรถ เพื่อ
กรองฝุ่น PM 2.5 และฆ่าเชื้อ
ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ในรถ

8
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ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในบ้าน
ไวทอป ไว้ในบ้าน และห้องนอน
เพื่อกรองฝุ่น PM 2.5 และฆ่าเชื้อ
ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ในอากาศ

นำ�กระบอกผลิตน้ำ�อัลคาไลน์
ส่วนตัวไวทอป ติดตัวไปทุกที่
เพื่อดื่มน้ำ�อัลคาไลน์ให้ ได้ 2.4
ลิตรต่อวัน ไวรัส และเชื้อโรค
ไม่สามารถเติบโตได้ในเลือดที่
เป็นด่าง

9

10

รับประทานสารอาหาร
ต้านไวรัส โดยเฉพาะ
ย่างยิ่ง Corona Virus
อย่างเช่น Grape Seed Oil
Plus Grape Skin Extract
+ Zinc Pluz หรือสารอาหาร
ต้านไวรัสอื่นๆ
รับประทาน
Homeopathy 001
หรือ 004 สัปดาห์ละ
1 ครัง้

คนไทยธรรม

ปลอดภัย ไม่ติดไวรัส
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ลดน้�ำ หนัก
ด้วย CLA
และสารสกัด
จากพริก
เมื่อคนเรามีอายุ 30 ปี ขึ้นไป
อัตราการเผาผลาญจะต่�ำ ลง เนือ่ งจาก
โกรท ฮอร์โมน ซึง่ เป็นฮอร์โมนแห่ง
การเผาผลาญ และสร้างกล้ามเนื้อ
ลดลงอย่างมาก สารอาหารเหล่านี้
มีงานวิจัยทางการแพทย์   ว่าช่วย
กระตุ้ น อั ต ราการเผาผลาญของ
ร่างกาย และกระตุ้นการเผาผลาญ
ไขมัน

36

ซีแอลเอ (CLA)
Conjugated Linoleic
Acid
หนึ่ งในสารอาหารที่ มี ง านวิ จั ย
อย่ า งกว้ า งขวางในการกระตุ้ น การ
เผาผลาญไขมัน และสร้างกล้ามเนื้อ
เพิ่มอัตราการเผาผลาญของร่างกาย
ปรับสมดุลโคเลสเตอรอล ลดอาการ
อักเสบ กระตุ้นภูมิต้านทาน และ
ต้านมะเร็ง
CLA มีงานวิจัยในสัตว์ทดลองว่า เมื่อมีการเติม CLA ลงในอาหาร
ที่เลี้ยงสัตว์ทดลอง จะทำ�ให้น้ำ�หนักของสัตว์ทดลองลดลงอย่างรวดเร็ว
ในสัตว์ทดลองหลายชนิด และที่ส�ำ คัญยิ่งไปกว่านั้นคือ สัตว์ทดลองมี
มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น  

37

เมื่อมีการทดลองผสม   CLA
ลงในอาหารกระต่าย ซึ่งปกติแล้ว
จะเป็นอาหารซึง่ ทำ�ให้เกิดไขมันอุดตัน
หลอดเลือด ปรากฎว่า กระต่ายที่
ได้รับ CLA ในอาหาร ไม่มีไขมันมา
อุดตันหลอดเลือด โคเลสเตอรอลรวม
ลดลง ไตรกลีเซอร์ไรด์ และ LDL
ก็ลดลงด้วย
เมือ่ มีการให้หนูอว้ นทีม่ แี นวโน้ม
จะเป็นโรคเบาหวานประเภทที่ 2
(เบาหวานที่เกิดจากความอ้วน หรือ
การกินอาหารไขมันสูง) ผลปรากฎว่า
CLA ชะลอการเกิดโรคเบาหวาน
ประเภทที่ 2 ในหนูอ้วนได้

38

สารสกัดจากพริก
ออกฤทธิโ์ ดยการกระตุน้ การเผาผลาญของร่างกาย และช่วยย่อย
สารสำ�คัญในพริก  คือ  แคปไซซิน  (Capsaicin)  ที่ทำ�ให้พริกมีรส
เผ็ดร้อน  ทางวงการลดความอ้วนนำ�สารสกัดจากพริก  มาเป็นส่วนผสม
ในผลิตภัณฑ์ที่เร่งเผาผลาญไขมัน นอกจากพริกแล้ว สารแคปไซซิน
ยังพบได้ในพริกไทยอีกด้วย นอกจากลดไขมัน  แคปไซซินยังลดไขมัน
ในตับ ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร  และทำ�งานร่วมกับ
ฟูโคแซนทินในการเผาไขมันได้อย่างดี
References :

1. Ha YL, Grimm NK, Pariza MW. Anticarcinogens from fried ground beef:
heat-altered derivatives of linoleic acid.
Carcinogenesis. 1987 Dec;8(12):1881-7.
2. Pariza MW, Park Y, Cook ME. Conjugated linoleic acid and the control
of cancer and obesity. Toxicol Sci. 1999 Dec;52(2
Suppl):107-10.
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คอลลาเจน
SAB
จำ�เป็นต่อ

ข้อต่อ และ
คอลลาเจน

เป็นโปรตีนหลักของเนื้อเยื่อเกี่ยว
พันทั่วร่างกาย    และเป็นโปรตีนที่มี
ปริมาณมากที่สุดในร่างกาย คือ เป็น
ปริมาณถึง 25%-35% ของโปรตีนทัว่
ร่างกาย โครงสร้างของคอลลาเจนโปรตีน
ประกอบด้วยกรดอะมิโนหลายชนิดมา
ร้อยเรียงกัน  เป็นรูปเกลียวที่เรียกว่า
ทริปเปิ้ล เฮลิกซ์ (Triple Helix)  หรือ
คอลลาเจน  เฮลิกซ์ (Collagen Helix)
ซึง่ ทำ�หน้าทีป่ ระสาน เป็นโครงสร้าง
และสร้างความยืดหยุ่นให้ส่วนต่างๆ
ของร่างกาย
40

กระดูก

คอลลาเจนเป็ น เนื้ อ เยื่ อ
เกี่ ย วพั น ที่ พ บทั่ วไปในร่ า งกาย
แต่ส่วนใหญ่จะพบในผิว ผม เล็บ
กระดูก กระดูกอ่อน เอ็น และ
ผนังด้านในของหลอดเลือด โดย
คอลลาเจน  ที่อยู่ในโครงสร้าง
ของแต่ ล ะอวั ย วะของร่ า งกาย
ทำ�หน้าทีต่ า่ งๆ กัน เช่น คอลลาเจน
ที่อยู่ในกระดูก จะเป็นฐานให้
แคลเซียมมาเกาะ ทำ�ให้กระดูก
มีลักษณะแข็ง คอลลาเจนใน
เอ็ น จะมี ลั ก ษณะยื ด หยุ่ น กว่ า
คอลลาเจนที่ อ ยู่ ใ นกระดู ก อ่ อ น
จะมี ค วามแข็ ง ไม่ เ ท่ า กระดู ก
และคอลลาเจนไม่ เ พี ย งแต่ อ ยู่
ในผิวหนังชัน้ หนังแท้ กระดูกอ่อน
กระดูก และเอ็นเท่านัน้ คอลลาเจน
ยังมีปริมาณมากในกระจกตา ใน
ผนังหลอดเลือด ในทางเดินอาหาร
ในหมอนรองกระดูก
ในฟัน
และมีอยู่ในกล้ามเนื้อถึง 6%
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เซลล์ที่ทำ�หน้าที่ในการผลิตคอลลาเจน และอิลาสติน คือ เซลล์ที่
เรียกว่าไฟโบรบลาสท์ (Fibroblast) คอลลาเจนมาจากภาษากรีกที่แปลว่า
“กาว” ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่ทำ�หน้าที่ประสานส่วนต่างๆ  ในร่างกาย
ให้เป็นรูปเป็นร่างอยู่ได้ คอลลาเจนในทางการแพทย์มีที่ใช้ในการรักษา
ความผิดปกติของผิวหนัง และกระดูก ช่วยลดการสลายคอลลาเจนใต้ผวิ หนัง
ทำ�ให้กระดูก ข้อต่อ ผิว ผม เล็บแข็งแรง แลดูสุขภาพดี และอ่อนเยาว์

คอลลาเจนมีมากกว่า
30
ชนิดในร่างกาย
แต่ชนิดที่
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ส ามารถ
แยกโมเลกุลออกมาได้ เพื่อ
มาทำ � งานวิ จั ย ประโยชน์ ใ น
ทางการแพทย์ คือ คอลลาเจน
ชนิดที่ 1,2 และ 3
(Collagen Type I,II,III) ซึ่ง
มีหน้าที่ต่างๆ กันในร่างกาย
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I, II, III
1. คอลลาเจนชนิดที่ 1
(Collagen Type I) :

เป็นคอลลาเจนที่มีปริมาณมาก
ที่สุดในร่างกาย Collagen
Type I เป็นคอลลาเจนที่ป้องกัน
การสลายของคอลลาเจนในผิว
ผม เล็บ และเป็นคอลลาเจนที่
ลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วมาก
หลังเราอายุได้ 25 ปี ผลการลดลง
ของคอลลาเจน Type I ทำ�ให้
หน้า และผิวของเราหย่อนคล้อย  
นอกจากนี้ Collagen Type I
ยั ง เป็ น คอลลาเจนหลั กในเอ็ น
อวัยวะต่างๆ และในกระดูกด้วย
ในร่างกาย Collagen Type I มัก
จะพบร่วมกับ Collagen Type III
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2. คอลลาเจนชนิดที่ 2
(Collagen Type II) :

มีความสำ�คัญอย่างมาก  สำ�หรับข้อต่อ
และพบมากในกระดูกอ่อน โดยมีปริมาณ
ถึง 50% ของโปรตีนในกระดูกอ่อน และ
มีปริมาณมากถึง 85%–90% ในข้อต่อ
กระดูก งานวิจยั ทัง้ ในสัตว์ทดลอง และใน
มนุษย์ พบว่าการรับประทาน Collagen
Type II ช่วยลดอาการปวดข้อ ช่วย
ให้การเคลื่อนไหวของข้อต่อดีขึ้น ลด
การอักเสบ ลดการสึกกร่อนของข้อต่อ
ได้ นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างข้อต่อใหม่
และยังช่วยป้องกันการเป็นข้อต่อเสื่อม
ข้อต่ออักเสบในอนาคตด้วย
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3. คอลลาเจนชนิดที่ 3 (Collagen Type III) :

มีโครงสร้างทีแ่ ตกต่างกับคอลลาเจนชนิดอืน่ ๆ คือ เป็นคอลลาเจนสายเดีย่ ว
พบได้ปริมาณน้อย คือ ประมาณ 10% ของคอลลาเจนทั่วร่างกาย มัก
พบในผิวหนังที่เริ่มมีการสร้างใหม่ เช่น ผิวหนังที่เป็นแผล หลอดเลือด
ส่วนมากจะพบในผิวของเด็ก ผิวเด็กจึงดูนุ่มเนียน เต่งตึง และยังมี
ความสำ�คัญมาก เพราะเป็นตัวพิทักษ์หลอดเลือด ซึ่งมีบทบาทอย่างยิ่ง
ในเรื่องโรคที่ท�ำ ให้หลอดเลือดมีการอักเสบ โดย Collagen Type III จะ
ทำ�หน้าที่พิทักษ์หลอดเลือดไม่ให้เสียหาย และเป็นคอลลาเจนที่เจอมาก
ในผนังลำ�ไส้ด้วย  

References :

1. Di Lullo, Gloria A.; Sweeney, Shawn M.; Körkkö, Jarmo; Ala-Kokko, Leena
& San Antonio, James D. (2002). “Mapping the Ligand-binding Sites and
Disease-associated Mutations on the Most Abundant Protein in the Human,
Type I Collagen”. J. Biol. Chem.277 (6): 4223–4231
2. Sikorski, Zdzislaw E. (2001). Chemical and Functional Properties of Food
Proteins. Boca Raton: CRC Press. p. 242
3. Oliveira, S; R Ringshia; R Legeros; E Clark; L Terracio; C Teixeira M Yost
(2009). “An improved collagen scaffold for skeletal regeneration”. Journal of
Biomedical Materials. 94 (2): 371–379.
45

ใส่ ไปประมาณ 1 สัปดาห์
ก็รู้สึกว่าอาการปวดหลังดีขึ้น
แล้วก็ค่อยๆ ดีขึ้นเรื่อยๆ
จนตอนนี้เริ่มติด และ
ใส่ตลอดเวลา

คุณเบญจมาศ กฐินเทศ
อายุ 46 ปี จ.ลพบุรี
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

ดิฉนั มีปญ
ั หาสุขภาพ คือปวดประจำ�เดือน ปวดร้าวไปถึงหลัง และปัสสาวะขัด
ด้วย จึงไปพบแพทย์ แพทย์ให้ยามารับประทาน แต่ผลข้างเคียงยาทำ�ให้ประจำ�เดือน
ไม่มาเลย 1 ปี  อาการปวดหลังก็ยังมีอยู่ ต้องให้แฟนนวดให้ หรือบางครั้งต้องไป
เสียเงินนวดจับเส้น จนพี่สาวได้แนะนำ�ให้ลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของไทยธรรม คือ น้�ำ มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น  และใช้ที่รัด
เอวไวทอปพลังแม่เหล็ก และเส้นใย MBF ชอบใส่ตอนไปทำ�งาน เพราะชอบที่
ใส่แล้วบุคลิกดี ช่วยจัดให้หลังตรง แม้แต่่เวลาที่ไม่ได้สวมใส่ ก็มาสังเกตุตัวเองดู
พบว่า หลังก็ยงั ตรงเหมือนเดิมค่ะ ใส่ไปประมาณ 1 สัปดาห์ ก็รสู้ กึ ว่าอาการปวดหลัง
ดีขึ้น แล้วก็ค่อยๆ ดีขึ้นเรื่อยๆ จนตอนนี้เริ่มติด และใส่ตลอดเวลา   ตอนก้มๆ
เงยๆ ก็ไม่ปวดหลังอีกแล้วค่ะ นอกจากนี้ดิฉันยังเคยมีอาการปวดศีรษะบ่อยมาก
ต้องไปพบแพทย์ และฉีดยาอยู่บ่อยๆ พี่สาวแนะนำ�ให้รับประทานสารอาหารเพื่อ
การล้างพิษตำ�รับไทยควบคูไ่ ปด้วย ผลปรากฏว่า อาการปวดศีรษะหายไปตอนไหน
ก็ไม่ทราบค่ะ จนลืมไปว่าเคยปวดศีรษะมาก่อน รูส้ กึ ดีใจมากเลยค่ะ พอสุขภาพดีขน้ึ
เราก็มีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นเลยค่ะ  
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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คุณนฤมล สังข์เกิดสุข

เห็นผลชัดตั้งแต่ซองแรก
อาการคือ ผายลม
และเรอบ่อย แล้วก็
อยากเข้าห้องน้ำ�เลยค่ะ

อายุ 45 ปี จ.กาญจนบุรี
อาชีพ พนักงานบริษัท

ดิฉนั เป็นคนท้องผูก ไม่ได้ขบั ถ่ายทุกวัน จนทำ�ให้เป็นริดสีดวง และต้องใช้ยาเหน็บ
เพราะไม่คอ่ ยได้รบั ประทานผัก ผลไม้ มักจะรับประทานพวกเนือ้ สัตว์ แป้ง และน้�ำ ตาลเป็น
ส่วนมากค่ะ และดื่มน้ำ�น้อยด้วย จนกระทั่งได้รู้จักไทยธรรม และเริ่มดูแลสุขภาพลำ�ไส้
ด้วยสารสกัดจากพรีไบโอติก และโพรไบโอติก  และเปลี่ยนมาดื่มน้�ำ ด่างจากเครื่องผลิต
น้�ำ อัลคาไลน์ไวทอป ทำ�ให้การขับถ่ายเริม่ ดีขน้ึ ค่ะ จนไทยธรรมมีผลิตภัณฑ์ใหม่คอื สารอาหาร
เลีย้ งเชือ้ จุลชีพตัวดีในลำ�ไส้ชนิดชงดืม่ รสมะนาว รูส้ กึ ประทับใจตัง้ แต่วนั แรกทีเ่ ริม่ รับประทาน
เลยค่ะ อย่างแรกเลยคือรสชาติอร่อย รับประทานง่าย และเห็นผลชัดตัง้ แต่ซองแรก อาการ
คือผายลม  และเรอบ่อย  แล้วก็อยากเข้าห้องน้�ำ เลยค่ะ  ดิฉนั รับประทานทุกวัน  ช่วยให้
ระบบขับถ่ายดีขน้ึ มากๆ  ทุกเช้าจะเข้าห้องน้�ำ ตลอด  ขับถ่ายง่ายขึน้   รูส้ กึ สบายตัวแบบที่
ไม่เคยรูส้ กึ มาก่อนเลยค่ะ และมีความรูส้ กึ ว่าหลังจากรับประทานแล้ว พอได้ขบั ถ่ายทุกวัน
ผิวก็ใสขึ้นด้วยค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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ภายใน 3 เดือน
น้ำ�หนักลดไป
12 กิโลกรัมค่ะ

Before
ม.ค. 2020 78 Kg.

After
เม.ย. 2020 66 Kg.

คุณสุขณัฐฐา ทักษิณ
อายุ 18 ปี จ.ปราจีนบุรี
อาชีพ นักเรียน

แต่ก่อนก็เป็นคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี จนกระทั่งปีที่ผ่านมา รู้สึกว่าตัวเอง
เหนือ่ ยง่ายขึน้ และมักปวดเมือ่ ยตามเนือ้ ตามตัว จนมีโอกาสได้รจู้ กั ไทยธรรมจากใบปลิว
ทีค่ ณ
ุ พ่อได้มาจากตัวเเทนจำ�หน่ายทีห่ า้ งโรบินสันปราจีนบุรี โดยโค้ชปุก๊ คุณมินทร์ลดา
ฮกชุน และโค้ชเอิร์ท คุณนเรศ จันทราพัฒนะ แนะนำ�ให้รับประทานน้ำ�มันมะพร้าว
สกัดเย็นผสมโคคิวเท็น น้ำ�มันปลาสกัดเข้มข้นชนิด EPA สูง สารอาหารบำ�รุงตับ
และสมุนไพรจีนชาชงเพื่อการล้างพิษ ช่วยระบาย โดยงดรับประทานแป้ง และ
น้ำ�ตาลอย่างเด็ดขาด ควบคู่กับการรับประทานอาหารตามหลัก IF คือรับประทาน
อาหาร 8 ชัว่ โมง และงดรับประทานอาหาร 16 ชัว่ โมง ผลปรากฏว่า ภายใน 3 เดือน
น้�ำ หนักลดไป 12 กิโลกรัมค่ะ จากน้�ำ หนัก 78 กิโลกรัม ลดเหลือ 66 กิโลกรัมค่ะ รูส้ ึก
ได้เลยว่าหน้าเริ่มเล็กลง เอวก็เล็กลง อาการเหนื่อยง่ายก็ดีขึ้น และที่สำ�คัญ คือรู้จัก
การเลือกสรรอาหารมากขึ้น รู้ว่าควรรับประทานอาหารชนิดใด รับประทานอย่างไร
ปริมาณเท่าไร ขอเป็นกำ�ลังใจให้ทุกคนที่กำ�ลังพยายามลดน้�ำ หนักค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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คุณจุฑาทิพ เคนรัง

รับประทานต่อเนื่อง
ตลอด 2 เดือน ผลปรากฏว่า
แพทย์บอกว่าไม่ต้องผ่าเข่า
แล้วค่ะ เพราะว่าค่าความเสื่อม
กระดูกกลับมาเป็นสีเขียวแล้ว

อายุ 67 ปี จ. ปราจีนบุรี
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

ดิฉนั มีปญ
ั หาสุขภาพ  คือมีภาวะกระดูกพรุนตัง้ แต่เมือ่ ตอนอายุ 40 ปีคะ่ จะมี
อาการปวดหลัง และชา หมอนรองกระดูกเสื่อม จึงไปพบแพทย์ แพทย์ก็ท�ำ การ
รักษาตามอาการเรื่อยมา รักษามานานเกือบ 20 ปีแล้วค่ะ จนได้รู้จักกับไทยธรรม
เพราะหลานชายใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมอยู่ ดิฉันจึงลองรับประทานสารอาหาร
ป้องกันกระดูกเสือ่ ม กระดูกพรุน และสารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม ซึง่ ตอนนัน้
แพทย์ได้นัดผ่าเข่าแล้ว ดิฉันก็รับประทานต่อเนื่องตลอด 2 เดือน ผลปรากฏว่า
แพทย์บอกว่าไม่ต้องผ่าเข่าแล้วค่ะ เพราะว่าค่าความเสื่อมกระดูกกลับมาเป็น
สีเขียวแล้ว   คือเวลาตรวจค่าความเสือ่ มกระดูก จะมีเกณฑ์วดั เป็นสีแดง สีเหลือง  
สีเขียว ของดิฉันกลับมามีสีเขียว ค่ากระดูกเหมือนคนอายุ 40 ปีแล้ว และไม่ต้อง
ผ่าเข่าจนถึงปัจจุบันค่ะ มีความสุขมาก ร่างกายแข็งแรง ได้ทำ�กิจกรรมมากมายที่
เมื่อก่อนไม่เคยได้ทำ�  เพราะปวดเข่า ปวดหลัง ปวดสะโพก แต่ตอนนี้ ทำ�ได้หมด
ได้ท่องเที่ยว ได้ใช้ชีวิตแบบมีความสุขมากขึ้นค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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พอรับประทานไปเรื่อยๆ
แผลที่เกิดจากสิวที่ขึ้นที่เดิม
ตลอด อยู่ๆ ก็หายไป
แบบไม่รู้ตัวเลยค่ะ

คุณภัทรปภา นิธิพลภักดี
อายุ 44 ปี จ.นครศรีธรรมราช
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

ดิฉันมีปัญหากวนใจเรื่องสิว และรอยด่างดำ�ค่ะ มักเป็นสิวที่ใต้คาง และ
บริเวณรอบๆ ปาก จะเป็นอยู่ตลอดเลยค่ะ และยิ่งเป็นมากตอนมีประจำ�เดือน แต่
จะมีสิวอยู่เม็ดหนึ่งที่ขึ้นบริเวณเดิมตลอด เป็นมานานปีกว่าแล้วก็ไม่หายสักที ขึ้น
จนกลายเป็นแผลสิวเลยค่ะ  จนได้มาเข้าร่วมธุรกิจกับบริษัท  ไทยธรรมฯ  จึงลอง
รับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดจากมะเขือเทศวันละ 4 แคปซูล เพราะ
ทราบข้อมูลว่าสารสกัดเมล็ดองุ่นช่วยเรื่องสุขภาพได้หลายๆ อย่าง  และสารสกัด
มะเขือเทศยังช่วยเรื่องผิวพรรณด้วย ผลปรากฏว่า พอรับประทานไปเรื่อยๆ แผล
ที่เกิดจากสิวที่ขึ้นที่เดิมตลอด อยู่ๆ ก็หายไปแบบไม่รู้ตัวเลยค่ะ ดีใจมากๆ รู้เลยว่า
เป็นผลมาจากการรับประทานผลิตภัณฑ์ไทยธรรมแน่ๆ เพราะไม่ได้ใช้อย่างอืน่ เลยค่ะ
เมื่อปัญหากวนใจเรื่องสิวหายไป ก็อยากให้ผิวกระชับ เต่งตึงด้วย จึงรับประทาน
คอลลาเจนเปปไทด์ 100% จากปลาทะเลน้ำ�ลึกชนิดชงดื่มร่วมด้วยค่ะ ผลที่ได้คือ
หน้าใสขึ้น ผิวกระชับขึ้น ริ้วรอยลดลงจริง ๆ ผิวชุ่มชื้นขึ้น   แล้วอีกอย่างที่ได้คือ
สัดส่วนที่กระชับขึ้น สรุปได้ผิวสวยแล้ว ยังได้หุ่นที่ดีขึ้นด้วยค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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คุณดารารัตน์ คชรินทร์
อายุ 62 ปี จ. จันทบุรี
อาชีพ ค้าขาย

ผิวพรรณ หน้าตา
ก็สดชื่นขึ้น เปลี่ยนแปลง
จากเดิม จนมีคนทักว่า
ไปทำ�อะไรมา

ดิฉันมีปัญหาสุขภาพ คือนอนไม่หลับสะสมเป็นเวลานาน เนื่องจากทำ�อาชีพ
ค้าขาย เวลาพักผ่อนน้อย นอนไม่ค่อยตรงเวลา และพอต้องขับรถเป็นเวลานานๆ
พอง่วงนอนก็จะดืม่ กาแฟ หรือเครือ่ งดืม่ ชูก�ำ ลัง พอถึงเวลานอน ก็นอนไม่หลับ เป็น
แบบนีส้ ะสมมาเป็นเวลานาน ทำ�ให้รา่ งกายอ่อนเพลีย และมีอาการหลงๆ ลืมๆ บ่อย
ก็พยายามรักษาอาการนอนไม่หลับมาหลายวิธี จนได้ทราบว่า พีเ่ ปิล้ จารุณี เดส์แน็ช
ดาราคนโปรดของเรา ทำ�ธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ก็เลยลองหาข้อมูล จนได้รู้จัก
กับคุณแอน รัตนา บงกชกาญจน์ และได้รับคำ�แนะนำ�ให้รับประทานน้ำ�มันเมล็ดองุ่น
สกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุน่ น้�ำ มันปลาสกัดเข้มข้นผสมใบแปะก๊วย สารอาหาร
เพื่อการนอนหลับ และดื่มสารอาหารกระตุ้นการสร้างโกรทฮอร์โมนชนิดชงดื่ม
รสโกโก้ หลังจากรับประทาน ก็รู้สึกได้ตั้งแต่วันแรกเลยค่ะ เพราะวันนั้นขับรถจาก
จันทบุรไี ปอุดร ระยะทางประมาณ 700 กิโลเมตร แต่ไม่รสู้ กึ ง่วง หรืออ่อนเพลียเลย
เมือ่ ไปถึงอุดรก็ยงั ทำ�งานต่อได้อกี รูส้ กึ ดีใจมาก จึงรับประทานต่อเนือ่ ง รูส้ กึ ว่าผิวพรรณ
หน้าตาก็สดชืน่ ขึน้ เปลีย่ นแปลงจากเดิมจนมีคนทักว่าไปทำ�อะไรมา ดิฉนั ก็ได้บอกต่อ
ให้ทุกคนลองใช้ผลิตภัณฑ์ไทยธรรม และยังให้แฟนรับประทานด้วย เพราะมีอาการ
นอนไม่ค่อยหลับเหมือนกัน แฟนก็นอนหลับดีขึ้นด้วยค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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สติกเกอร์ ไลน์
“Ple Jarunee”

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้!
ที่ Line Sticker Shop
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มีนาคม 2020

มีนาคม 2020

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน มีนาคม 2020

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน มีนาคม 2020

คุณเกศรินทร์ ชัยศิริ

คุณสมัครใจ ทองธรรมชาติ

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ จ.ชลบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,542,020 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.ชลบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 793,130 บาท

เมษายน 2020

เมษายน 2020

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน เมษายน 2020

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน เมษายน 2020

คุณมนต์สินี สิงห์กิจขจร

คุณสมัครใจ ทองธรรมชาติ

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรม ฯ จ.จันทบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 907,550 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.ชลบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 518,620 บาท

New Active
Recruit 2020
มีนาคม

เมษายน

คุณจัญจิรา ไชยนอก
มีนาคม 2020

คุณจัญจิรา ไชยนอก
เมษายน 2020

จำ�นวน 13 ท่าน

จำ�นวน 9 ท่าน

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน มีนาคม 2020
มียอด New Active Recruit

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน เมษายน 2020
มียอด New Active Recruit
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2020

ผู้ที่ได้รับรางวัล
ประจำ�เดือน

มีนาคม - เมษายน 2020
ผู้ที่ขึ้นตำ�แหน่งโกเมนได้รับรางวัล
เสื้อกล้ามไวทอป
ขึ้นตำ�แหน่งโกเมนได้รับเสื้อกล้ามไวทอป

มูลค่า 3,300 บาท ฟรี!
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คุณอัญชลี จั่นเพ็ชร์

คุณเตือนใจ บุญปาน

คุณจรูญลักษณ์ วรวุฒิเวคิน

คุณทิพวรรณ เหมียน้ำ�ดำ�

คุณวิรัญญา ฉัตรเชิดชัยกุล

คุณชูชาติ ก่อเกียรตินารา

2020

ผู้ที่ได้รับรางวัล

คุณฐิตารีย์ โพธิ์ดีบุศกุล
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณสมัครใจ ทองธรรมชาติ
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณนิยดา ถมทอง
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณศราวุฒิ อิตัน
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณณัฐวรรณ อยู่เจริญ
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณปัทมา ทองคง
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

พ.ต.หญิงชัญญากานต์ คำ�มาก
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณนฤมล สังข์เกิดสุข
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณนิภาวดี สุวรรณรักษา
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

ประจำ�เดือน

มีนาคม - เมษายน 2020

สร้างโกเมนติดตัว 1 เม็ด / เดือน
ได้รับถุงเท้าไวทอป (สีขาว)

มูลค่า 850 บาท ฟรี!

สร้างโกเมนติดตัว 2 เม็ด / เดือน
ได้รับกางเกงในไวทอป

มูลค่า 1,500 บาท ฟรี!

คุณมสารัศม์ ณธีอัครพัฒน์
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณอนรรฆนง วิรยศิริ
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณพรทิพย์ ตันติวงศ์เจริญ
สร้างโกเมน
จำ�นวน 2 คน

คุณจิตชานันทน์ อภิญชญาภัฏฐ์
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณ พาฝัน ยุน
สร้างโกเมน
จำ�นวน 2 คน
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(6 มิถุนายน - 5 สิงหาคม 2020)
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(6 มิถุนายน - 5 สิงหาคม 2020)

Line ID : @thaidham / Tel : 02 363 7699

www.thaidham.com
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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

ให้58รางวัลกับตัวเอง และคนที่คุณรัก ไปท่องเที่ยวจอร์เจีย ประเทศสุดขอบเอเชียกับไทยธรรมกันนะคะ

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 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS)
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 212-0-81073-0
4.2 จัดส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
• ธนาคาร กสิกรไทย สาขา พระราม 9
• ระบุรถทัวร์ หรือรถตู้
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 713-2-33215-5
- สัง่ ซือ้ 10,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
• ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนสุขาภิบาล 1
- สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 10,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 265-1-22092-8
• จัดส่งโดย บริษทั ขนส่ง NTC
• ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนนวมินทร์
- สัง่ ซือ้ 5,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 077-2-43476-3
- สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท
2.2 ชำ�ระเป็นเงินสด
4.3 จัดส่งโดย Messenger
• ซือ้ สินค้าด้วยตนเองทีบ่ ริษทั ฯ
• สัง่ ซือ้ 5,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
2.3 ชำ�ระด้วยบัตรเครดิต
• สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท
• ซือ้ สินค้าด้วยตนเองทีบ่ ริษทั ฯ
(เฉพาะเขตพืน้ ทีบ่ ริการ)
• 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)
* เฉพาะเขตพืน้ ทีบ่ ริการ นอกเขตพืน้ ทีบ่ ริการ
เพิม่ ค่าจัดส่ง 50 บาท

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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