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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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@thaidham

Thaidham Allianze Fanpage

บ้ข อาง เนนี
้
รา

ไทยธรรม

ยุค COVID-19
เนื่องจากในปี 2020 นี้ เราทุกคนทั่วโลก ได้เผชิญกับภยันตรายที่มาในรูปของเชื้อไวรัส
COVID-19 ร่วมกัน ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินมากมายทั่วโลก
โชคดีที่เราได้เกิดเป็นคนไทย และมีโอกาสดีที่สุด ที่ได้พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยในช่วงที่
COVID-19 ระบาดอย่างรุนแรงทัว่ โลก ประเทศไทยกลับเป็นประเทศทีม่ กี ารสูญเสียน้อยมาก
เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก และขึ้นเป็นประเทศอันดับ 1 ของโลกที่มีการป้องกัน
การติดเชื้อ COVID-19 ได้ดีที่สุด
อย่างไรก็ตาม เราทุกคนได้เข้าสู่การดำ�เนิน
ชีวิตใหม่ที่เรียกว่า New Normal ร่วมกัน
ผลของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบด้าน
รายได้ การดำ�เนินชีวิต และการทำ�มาหากิน
ของทุกคน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัทฯ ขอ
กราบขอบพระคุณพีน่ อ้ งไทยธรรมทุกท่านทีเ่ รา
ยังคงจับมือกันไว้ไม่ปล่อยอย่างเหนียวแน่น
เพื่อที่เราจะได้ผ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วง
COVID-19 ไปด้วยกัน

บริษัทฯ ไม่สามารถจัดงาน Booming ที่
ปกติเราจะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ได้
เนื่องจากการจัดงาน
ที่มีคนหมู่มากมา
รวมตัวกัน จะขัดกับนโยบายด้านการรักษา
ความปลอดภัยของประเทศไทย ในการรักษา
ระยะห่าง และหลีกเลี่ยงการชุมนุมของ
คนกลุม่ ใหญ่ และเรายังไม่สามารถนำ�พีน่ อ้ ง
ไทยธรรมไปทริปจอร์เจียตามที่ได้วางแผนไว้
ในเดือนตุลาคม 2563 ได้ เนือ่ งจากสถานการณ์
COVID-19 ยังคงระบาดรุนแรงทั่วโลก แต่
เราได้เก็บคะแนนท่องเที่ยวของท่านไว้ และ
จะปรับตัวตามสถานการณ์โลก และตาม
ความเหมาะสม โดยที่คะแนนท่องเที่ยว
ของท่านจะไม่สูญหายไปแม้แต่คะแนนเดียว
บริษัทฯ ยังได้จัดเตรียมของขวัญปีใหม่
สุดพิเศษ ทีท่ า่ นจะไม่สามารถหาได้จากทีไ่ หน
เป็นของขวัญสำ�หรับศูนย์ใหญ่ และศูนย์ย่อย
ไทยธรรม ซึง่ เราได้จดั เตรียมขึน้ ด้วยความรัก
ความห่วงใย และความปรารถนาดีที่มีต่อ
พีน่ อ้ งไทยธรรม ซึง่ เราได้สง่ คลืน่ แห่งความรัก
ให้ท่านตลอดระยะเวลา 15 ปี ย่างเข้าปีที่
16 ของไทยธรรม อัลไลแอนซ์

ทีมงานเบื้องหลังทุกคนคิดถึงพี่น้องไทยธรรม
คิดถึงเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และอ้อมกอด
ของแต่ละท่าน คิดถึงงานสัมมนา และงาน
Booming แต่เราได้ตดิ ต่อกันผ่านสือ่ โซเชียล
เช่น Zoom และเรายังคงพัฒนา ทัง้ ผลิตภัณฑ์
และบริษัทฯ ของเราทุกคนต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้
แม้ในท่ามกลางสถานการณ์ และภาวะเศรษฐกิจ
เช่นนี้ เราหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า สถานการณ์
COVID-19 จะผ่านไปโดยเร็ว และด้วยดี และ
เรารอคอยวันเวลาที่เราจะได้พบกัน สัมผัส
จับมือ และก้าวเข้าสู่อ้อมกอดของกันและกัน
อีกครั้ง
ด้วยความจริงใจ
จารุณี เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร

ดร.อาริญา สาริกะภูติ
กรรมการบริหาร

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

สติกเกอร์ ไลน์
“Ple Jarunee”

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้!
ที่ Line Sticker Shop

อาการของผมดีขึ้น
ตามลำ�ดับ
แผลที่หน้าท้องก็ดีขึ้น
จนปัจจุบัน ผลตรวจ
ไม่พบค่ามะเร็งแล้ว

คุณพงษ์ศักดิ์ เอียดหัด
อายุ 58 ปี จ.สงขลา

ผมเป็ น คนสุ ข ภาพไม่ ค่ อ ยดี เ ท่ าไหร่
ระบบขับถ่ายไม่ปกติ อาการเริ่มต้น คือ
ถ่ายไม่ออก ขับถ่ายเป็นก้อนเล็กๆ บางช่วง
รับประทานของแสลงก็จะถ่ายเป็นเลือด
ผมแก้ปัญหาด้วยการรับประทานผัก และ
ยาระบาย จนผ่านมานานกว่า 10 ปี ผม
จึงไปพบแพทย์ แพทย์ทำ�การส่องกล้อง
พบว่ามีเนื้องอกในลำ�ไส้ มีความเสี่ยงเป็น
มะเร็งลำ�ไส้ จากนั้นจึงทราบผลในเดือน
กันยายนปี 2019 แพทย์ท�ำ การรักษาโดย
ผ่าตัดเอาลำ�ไส้ออก 14 นิ้วครับ และผม
ต้องฉายแสง และให้คีโมบำ�บัดด้วย แต่
แผลติดเชื้อ และดื้อยา เลยต้องผ่าตัดเปิด
หน้าท้อง แพทย์แจ้งว่าการให้คีโมบำ�บัด
กับฉายแสง มีผลข้างเคียงอาจทำ�ให้แผล
ที่หน้าท้องไม่หาย ติดเชื้อได้ง่าย เลยมา
ปรึกษากันกับหลานชาย คือคุณซัน-ศราวุฒิ
อิตัน ที่แนะนำ�ให้ผมรับประทานผลิตภัณฑ์

ของไทยธรรมร่วมไปกับการรักษา ผม
รับประทานผลิตภัณฑ์กลุ่มต้านมะเร็ง
มี แ อสต้ า แซนทิ น ผสมสารสกั ด จาก
ดอกดาวเรือง สารอาหารต้านมะเร็ง
จากเห็ดทางการแพทย์ เบต้ากลูแคน
และสารสกัดจากเห็ดหลินจือ และ
ผลิตภัณฑ์กลุม่ ปรับสมดุลลำ�ไส้ สารสกัด
จากพรีไบโอติก และโพรไบโอติก
น้ำ�มันปลาสกัดเข้มข้นสูตร EPA สูง
รั บ ประทานสารสกั ด จากเมล็ ด ลิ้ น จี่
เพือ่ ช่วยเรือ่ งแผลผ่าตัดทีห่ น้าท้อง ทำ�ให้
แผลหายเร็ว และให้ดื่มน้ำ�ด่างจาก
เครื่องผลิตน้ำ�อัลคาไลน์ไวทอปด้วย
อาการของผมดีขึ้นตามลำ�ดับ แผล
ที่หน้าท้องก็ดีขึ้น คนรอบข้างทักว่า
ผิวพรรณดูสดใส หน้าตาไม่เหมือน
คนป่วยเป็นโรคมะเร็งเลย ผมรู้สึกว่า
ร่ า งกายผมแข็ ง แรงขึ้ น มากเลยครั บ
ผมยังไปพบแพทย์ตามนัดสม่ำ�เสมอ
จนปัจจุบัน ผลตรวจไม่พบค่ามะเร็ง
แล้ว
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ปี 2020

ปีแห่งการปรับตัว
สู่โลกออนไลน์

คุณภูมิพัฒน์ สิทธิโรจน์อมร
นักธุรกิจไทยธรรม ระดับเพชร

สินค้าไทยธรรมมีรางวัล
การันตีมากมาย ทำ�ตลาดง่าย
คุณสามารถเลือกไปทำ�ตลาด
ได้เลย ขอเพียงไม่ท�ำ ผิดกฎ
บริษัทฯ ไม่ขายสินค้าต่ำ�กว่า
ราคาสมาชิก เท่านี้คุณก็
สามารถทำ�ธุรกิจไทยธรรม
ในโลกออนไลน์
ได้อย่างสบายใจ
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เริม่ ต้นปีมา เราก็เจอภัยพิบตั ธิ รรมชาติ
โรคระบาด COVID-19 ที่ระบาดไปทั่วโลก
ซึ่งส่งผลกระทบกับทุกคน เศรษฐกิจก็แย่
การค้าขายในรูปแบบปกติไม่สามารถทำ�ได้
ร้านค้าต่างๆ ต้องปิดตัว ผู้คนไม่ค่อยออก
มานอกบ้าน เพราะต้องกักตัว เพื่อป้องกัน
ตัวเอง และเมื่อผู้คนออกมาจับจ่ายใช้สอย
ในรูปแบบปกติไม่ได้ การสั่งซื้อสินค้าผ่าน
ระบบออนไลน์จึงเติบโตมากขึ้น

การเติบโตของโลกออนไลน์ท�ำ ให้ผมได้เห็นโอกาสในการสร้างธุรกิจ และได้
ตั้งคำ�ถามกับตัวเองว่า “ถ้าเราไม่ต้องออกไปหาลูกค้า แต่ให้ลูกค้ามาหาเราแทน
จะได้ไหม” ผมจึงได้เริ่มสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวในชื่อ www.thaidhamshop.com
ในรูปแบบเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่ลูกค้า หรือสมาชิกไทยธรรม สามารถสั่งซื้อสินค้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเนื้อหา บทความ และ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และทำ�การตลาดด้วยหลักการ SEO (Search Engine
Optimization) ปัจจุบนั เว็บไซต์มอี ายุมากกว่า 9 ปีแล้ว และในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา
ยิ่งเห็นผลชัดเจนมากขึ้น เมื่อผมพัฒนาเว็บไซต์จนสามารถมีคนเข้ามาเยี่ยมชม
4,000-5,000 คนต่อเดือนโดยที่ไม่ได้ซื้อโฆษณาเลย เป็นการเข้ามาจากการค้นหา
ใน Google เป็นหลัก เมื่อมีคนเข้าเว็บไซต์มากขึ้น ก็ทำ�ให้ผมได้ลูกค้า และ
สมาชิกใหม่มากขึ้น แม้กระทั้งช่วง Covid-19 ผมก็ยังได้สมาชิกใหม่ทุกเดือน
อย่างน้อย 5-10 คน ยอดขายก็เพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ เครือ่ งมือคือเพจเฟสบุค๊ เพือ่ ใช้ใน
การติดต่อสือ่ สารกับลูกค้าในโลก Social Media และเมือ่ ได้ลกู ค้ามาแล้ว ผมก็ยงั
ใช้อีกหนึ่งเครื่องมือคือ Line OA : @thaidhamshop ในการติดตามลูกค้า แจ้ง
โปรโมชั่นต่างๆ เพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิม และยังได้สร้าง Line my shop
เพื่อความสะดวกของลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าผ่านไลน์ได้ทันที
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ส่วนเรื่องการจัดส่งสินค้า ผมใช้ระบบ Dropship ของบริษัท ไทยธรรมฯ
ในการสั่งซื้อ และจัดส่งสินค้า ทำ�ให้ผมไม่ต้องสต็อกสินค้า หรือจัดส่งสินค้าเอง
และไม่ตอ้ งมาวุน่ วายกับการสรุปยอดขายตอนสิน้ เดือน ซึง่ สามารถทำ�ผ่านเว็บไซต์
ของบริษทั ฯ ได้เลย และบริษทั ฯ ยังมีทมี งานทีค่ อยช่วยเหลือคุณในการทำ�ธุรกิจ
หรือคุณสามารถใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการทำ�ธุรกิจได้โดยไม่ตอ้ งสร้างเว็บไซต์
ของคุณเอง ก็จะทำ�ให้ต้นทุนในการทำ�ธุรกิจน้อยมากๆ ที่สำ�คัญบริษัทฯ มีสินค้า
หลายรายการ และสื่อต่างๆ มากมาย ที่เราสามารถเลือกไปทำ�ตลาดได้
การสร้างเว็บไซต์ หรือเพจเฟสบุค๊ ก็เหมือนกับเราขุดบ่อน้�ำ ไว้ในโลกออนไลน์
เมือ่ บ่อน้�ำ ของคุณใหญ่มากพอ ปลาก็จะว่ายเข้ามา และคุณจะจับปลาในบ่อของคุณ
เท่าไหร่กไ็ ด้ โลกออนไลน์จะมีกลุม่ คนเฉพาะ ตลาดเฉพาะให้คณ
ุ ได้ท�ำ ตลาดเสมอ
เช่น คุณเก่งเรือ่ งลดน้�ำ หนักก็ท�ำ เรือ่ งลดน้�ำ หนัก เก่งเรือ่ งความดันก็ท�ำ เรือ่ งความดัน
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สินค้าไทยธรรมมีรางวัลการันตี
มากมาย ทำ�ตลาดง่าย คุณสามารถเลือก
ไปทำ�ตลาดได้เลย ขอเพียงไม่ท�ำ ผิดกฎ
บริษทั ฯ ไม่ขายสินค้าต่�ำ กว่าราคาสมาชิก
เท่านี้ คุณก็สามารถทำ�ธุรกิจไทยธรรม
ในโลกออนไลน์ได้อย่างสบายใจ
ทั้งนี้ผมต้องขอขอบคุณ บริษัท
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด และ
ผู้บริหาร พี่เปิ้ล พี่ยุ้ย และทีมงาน
พนักงานบริษัทฯ ที่คอยช่วยเหลือ
สนับสนุนผม และนักธุรกิจไทยธรรม
ในการทำ�ธุรกิจไทยธรรม เป็นธุรกิจ
ของคนไทย เพือ่ คนไทยทีม่ ฝี นั อยากมี
อิสระทางการเงิน อิสระด้านเวลา
และชีวิตที่ดีขึ้น
คุณภูมิพัฒน์ สิทธิโรจน์อมร
www.thaidhamshop.com

ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถ
ประสบความสำ�เร็จได้ครับ
ขอเป็นกำ�ลังใจให้ทุกคนครับ

Line : @thaidhamshop
Tel : 062-6179399
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TREPALA
PLUS

สุดยอดสารอาหาร
บำ�รุงสุขภาพ
ล้างพิษระบบเลือด
ตับ และเนื้อเยื่อ

ความอัศจรรย์ของตำ�รับตรีผลา
เพื่อการล้างพิษจากภายใน

ทฤษฎีการแพทย์วา่ ด้วยธรรมชาติบ�ำ บัดระบุวา่ การรับประทานอาหาร
ที่ถูกหลักอนามัย และการขับถ่ายที่เป็นปกติ เป็นหัวใจสำ�คัญของการรักษา
สมดุลของร่างกาย เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์ สูตรตำ�รับตรีผลาอันเก่าแก่จาก
ตำ�รับอายุรเวทในแพทย์แผนอินเดีย ขณะนีไ้ ด้มกี ารนำ�ไปวิจยั อย่างกว้างขวาง
ในหลายประเทศทัว่ โลก โดยมีการวิจยั ด้านผลการต้านมะเร็ง และการยับยัง้
เชื้อ HIV
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ตรีผลา เป็นสูตรตำ�รับทีม่ สี ว่ นผสม
ของสมอไทย สมอพิเภก และมะขามป้อม
และเป็นสูตรยาโบราณทีไ่ ด้รบั ความนิยม
มากที่ สุ ดในเภสั ช ตำ � รั บ ของอิ น เดี ย
ตรีผลา ขึ้นชื่อในฤทธิ์ของการช่วย
ระบาย และการล้างพิษออกจากระบบ
ของร่างกายในระดับเซลล์ ทั้งยังมี
คุณค่าด้านโภชนาการสูง ในขณะที่
ตรีผลาออกฤทธิ์ช่วยระบาย ก็ยังช่วย
ทำ�ความสะอาดเลือด ตับ น้�ำ ดี ช่วย
ในการทำ�งาน และการเคลือ่ นไหวของ
กล้ามเนื้อลำ�ไส้ ตรีผลามีวิตามินซีสูง
และยังมีกรดไลโนเลอิค ซึง่ เป็นกรดไขมัน
จำ�เป็น ซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นการเผาผลาญ
ไขมัน และลดการสะสมของไขมัน
ใต้ชั้นผิวหนังอีกด้วย
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กลไกการออกฤทธิส์ �ำ คัญทีม่ กี ารกล่าวถึง
ตรีผลาไว้ในเภสัชตำ�รับของอินเดีย คือ
การล้างพิษออกจากระบบเลือด กระตุ้นการ
หลั่งน้ำ�ดี และการล้างพิษจากตับ ช่วยย่อย
อาหาร ช่วยการดูดซึมสารอาหาร ปรับสมดุล
ไขมันในเลือด อีกทั้งมีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัส
และแบคทีเรียหลายชนิด ทำ�ให้มีการนำ�
ตรีผลาไปวิจัยในประเทศเยอรมัน ในฤทธิ์
ของการต้านเชื้อ HIV กระตุ้นภูมิต้านทาน
ต้านมะเร็ง และต้านการอักเสบ
ในปัจจุบัน เชื้อโรค ซึ่งก่อให้
เกิดโรคติดเชื้อหลายชนิด ดื้อต่อ
ยาปฏิชีวนะแผนปัจจุบัน ในตำ�รับ
แพทย์ของอินเดีย จึงมีการใช้
ตรีผลาในแง่ของการฆ่า และยับยัง้
การติดเชื้อแบคทีเรีย และไวรัส
ไม่วา่ จะเป็นการให้เดีย่ ว และการให้
ร่วมกับยาปฏิชีวนะแผนปัจจุบัน
ในกลุ่มอาการอักเสบ และติดเชื้อ
รวมทั้งภาวะผื่นแพ้ผิวหนัง และ
น้�ำ เหลืองเสีย กลุ่มผู้ป่วยเอดส์
วัณโรค และปอดปวม
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มีรายงานของการแพทย์อินเดีย กล่าวถึงการรับประทานตำ�รับตรีผลา
ในเวลาเย็น ว่าช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้น และหลับลึกขึ้น
ขนาดรับประทานของตำ�รับตรีผลา ขนาดต่ำ�ใช้กับการล้างพิษจาก
ระบบเลือด หากต้องการให้ชว่ ยระบาย จะต้องใช้ขนาดรับประทานทีส่ งู ขึน้
ผู้ใช้สามารถปรับ ลด หรือเพิ่มขนาดรับประทานเองได้ โดยสังเกตจาก
อาการต่างๆ หลังการรับประทานตรีผลา

โซเดียม คอปเปอร์ คลอโรฟิลล์ลิน
(Sodium Copper Chlorophyllin)

เป็นการดัดแปลงโครงสร้างคลอโรฟิลล์ตามธรรมชาติ ซึ่งทำ�ให้ได้
สารคลอโรฟิลล์ทย่ี งั คงมีสเี ขียวอยู่ แต่มคี วามคงตัว และสามารถละลายน้�ำ
ได้ดี การค้นคว้าเกี่ยวกับการทำ�งาน หรือปฏิกิริยาของคลอโรฟิลล์ต่อคน
พบว่า คลอโรฟิลล์ที่อยู่ในเซลล์พืชทั่วไปไม่ละลายน้ำ� จะละลายได้ในไขมัน
หรือแอลกอฮอล์บางรูปเท่านั้น เนื่องจาก ตรงกลางของโครงสร้างทางเคมี
ของคลอโรฟิลล์เป็นอะตอมของธาตุแมกนีเซียมที่ไม่ละลายในน้ำ� ร่างกาย
จึงไม่สามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ แม้เราจะกินผักจำ�นวนมาก
ก็ตาม ด้วยเหตุนี้ จึงมีการสกัดคลอโรฟิลล์ให้อยู่ในรูปสารที่ละลายน้ำ�ได้
คือ โซเดียม คอปเปอร์ คลอโรฟิลล์ลิน เพื่อให้ร่างกายมนุษย์นำ�ไปใช้
ประโยชน์ด้านสุขภาพได้
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ประโยชน์ของคลอโรฟิลล์ลินที่มีต่อร่างกาย

1. ต้านมะเร็ง คลอโรฟิลล์ลินมีโครงสร้างเฉพาะที่จับกับสารก่อมะเร็ง และ
กำ�จัดสารนั้นออกจากร่างกายก่อนที่สารก่อมะเร็งจะมีโอกาสทำ�ลาย DNA
ของเซลล์ นอกจากนั้น คลอโรฟิลล์ลินยังยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์
มะเร็ง ต้านอนุมูลอิสระ กระตุ้นภูมิต้านทาน และทำ�ให้ยาแผนปัจจุบันที่
ใช้ในการรักษามะเร็งมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ลดกลิ่นของอุจจาระ และปัสสาวะ
3. ต้านเชื้อแบคทีเรีย ช่วยให้แผลอักเสบหายเร็วขึ้น
4. ช่วยทำ�ความสะอาดเลือด และอวัยวะต่างๆ ในระบบทางเดินอาหาร
5. ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญของร่างกาย
6. ช่วยเพิ่มจำ�นวนเซลล์เม็ดเลือดแดง ช่วยลดความดันโลหิต
7. มีประสิทธิภาพในการล้างสารพิษ หรือสิ่งเจือปนในตับ และเลือด
Referernces :

1. Albert B, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K, Walter P. The Preventable Causes of
Cancer. Molecular Biology of the Cell. 4th edition. New York: Garland Science; 2002.
2. Anand P, Kunnumakara AB, Sundaram C, et al. Cancer is a preventable disease
that requires major lifestyle changes. Pharm Res. Sep 2008; 25(9):2097–116.
3. Baliga MS, et al. . Scientific validation of the ethnomedicinal properties of the
Ayurvedic drug Triphala: A review. Chin J Integr Med 2012;18:946–954
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CLA
กับการ

ต้านมะเร็ง

CLA
(Conjugated Linoleic Acid)

เป็ น กรดไขมั น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ห ลากหลาย
ปกติแล้วในธรรมชาติ เราจะพบเจอ CLA ใน
เนื้อแดง และในเนยแข็ง นักวิทยาศาสตร์พบว่า
CLA เป็นสารที่มีคุณสมบัติต้านมะเร็งมากกว่า
กรดไขมันชนิดอืน่ แม้แต่ในขนาดรับประทานทีต่ �ำ่
CLA ก็ยงั ออกฤทธิต์ า้ นมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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CLA มีประสิทธิภาพสูงมากในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอก
และมะเร็งที่เต้านม ต่อมลูกหมาก ลำ�ไส้ใหญ่ กระเพาะอาหาร และมะเร็ง
ผิวหนัง รวมถึงมะเร็งที่เซลล์สร้างเม็ดสีที่ชื่อ Melanoma ด้วย
CLA ช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านม ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก รวมทั้ง
ยับยั้งการแบ่งตัว และการแพร่กระจายของมะเร็งเต้านมที่เป็นแล้ว มีกลุ่ม
นักวิจยั จาก Cornell University สหรัฐอเมริกา ได้ท�ำ การวิจยั ในหนูทดลอง
โดยการเหนีย่ วนำ�ให้หนูเกิดเป็นมะเร็งต่อมน้�ำ นม และได้แบ่งหนูเป็น 3 กลุม่
โดยทีห่ นูกลุม่ ที่ 1 ได้รบั CLA ในรูปแบบของเนยทีม่ ี CLA สูง หนูกลุม่ ที่ 2
ได้รับ CLA ในรูปแบบของสารอาหาร ส่วนหนูอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุม
ได้รับยาหลอก ผลการทดลองปรากฏว่า หนูกลุ่มที่ไม่ได้รับ CLA และถูก
เหนีย่ วนำ�ให้เป็นมะเร็งต่อมน้�ำ นม 93% เกิดมะเร็งต่อมน้�ำ นมขึน้ ในขณะที่
หนูที่ได้รับ CLA และถูกเหนี่ยวนำ�ให้เป็นมะเร็งต่อมน้ำ�นม มีเพียง 53%
ที่เกิดเนื้องอกที่ต่อมน้ำ�นม Dr.Dale Bauman ซึ่งเป็นนักวิจัยที่มีชื่อเสียง
ของ Cornell University กล่าวว่า CLA ที่สกัดจากพืช ให้ประสิทธิภาพ
สูงมากในการต้านมะเร็ง แม้ปริมาณเพียงเล็กน้อยก็มีประสิทธิภาพมาก
18

งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่ง พบว่า
นอกจาก CLA จะช่วยยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเนื้องอกแล้ว CLA
ยั ง ป้ อ งกั น การแพร่ ก ระจายของ
มะเร็งเต้านมไปอวัยวะอื่น เช่น
ปอด และไขกระดูกได้อีกด้วย
CLA ยังมีประสิทธิภาพสูง
ในการยั บ ยั้ ง การเจริ ญ เติ บโตของ
มะเร็งต่อมลูกหมาก และมีการทดลอง
ทัง้ ในจานเพาะเซลล์ และหนูทดลอง
ปรากฏว่า หนูทดลองที่รับการฉีด
เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากของมนุษย์
เข้าไปในร่างกาย และได้รบั ประทาน
CLA มีเนื้องอกปรากฏน้อยมาก
เมื่อเทียบกับหนูกลุ่มควบคุม ซึ่ง
ไม่ได้รับ CLA และยังช่วยลดการ
แพร่กระจายของมะเร็งต่อมลูกหมาก
ไปยังปอดอีกด้วย CLA จึงเป็น
อีกหนึ่งในสารอาหาร ที่ยับยั้งการ
แพร่กระจายของมะเร็งเต้านม และ
มะเร็งต่อมลูกหมาก ไปยังอวัยวะ
อื่นๆ ได้
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CLA ยังมีฤทธิ์ในการยับยั้งโปรตีน
ACF ซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้ (Marker) ของ
มะเร็งลำ�ไส้ ซึ่งเป็นการทดลองในหนู
ทดลอง มะเร็งลำ�ไส้ เป็นมะเร็งที่เป็น
อันตราย และเป็นมะเร็งชนิดแพร่กระจาย
ซึ่งงานวิจัย CLA ในมะเร็งลำ�ไส้ พบว่า
CLA ทั้งยับยั้งการเกิดมะเร็งลำ�ไส้ และ
การแพร่ ก ระจายของมะเร็ ง ลำ�ไส้ ไ ปยั ง
อวัยวะอื่นๆ ด้วย
References :
1. Biological effects of conjugated linoleic acid on obesity-related cancers.Moon
HS.Chem Biol Interact. 2014 Dec 5;224:189-95.
2. Biological effects of conjugated linoleic acids in health and disease.Bhattacharya A,
Banu J, Rahman M, Causey J, Fernandes G. J Nutr Biochem. 2006 Dec;17(12):789810.
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ฟูกัโบกแซนทิ
น
การต้านมะเร็ง
ฟูโกแซนทิน สกัดได้จากสาหร่ายสีน�้ำ ตาล

นอกจากกระตุน้ การทำ�งาน และเพิม่ จำ�นวนของโปรตีน ไมโตคอนเดียร
ยูซีพีวัน (Mitochondria UCP-1) ในเซลล์ไขมัน ทั้งสีขาว และ
สีน�้ำ ตาล เพื่อกระตุ้นการเผาผลาญแล้ว ยังมีประโยชน์กับสุขภาพ
ในด้านอื่นๆ มากมาย รวมทั้งเป็นสารอาหารที่มีประสิทธิภาพ
ในการยับยั้ง และกำ�จัดเซลล์มะเร็งหลายชนิดในร่างกาย โดยผ่าน
หลายกลไก
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นักวิทยาศาสตร์ พบว่า สารออกฤทธิ์ในการกำ�จัดเซลล์มะเร็งใน
ฟูโกแซนทิน นอกจาก Fucoxanthin แล้ว ยังมีอนุพันธุ์ของมันที่ชื่อ
Fucoxanthinol งานวิจัยหลายชิ้น พบว่า ฟูโกแซนทิน มีฤทธิ์
ทั้งในการยับยั้งไม่ให้เกิดเซลล์มะเร็งตั้งแต่เริ่มแรก และฤทธิ์ในการ
ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งผ่านกลไก ทั้งเข้าไปหยุดวงจรการ
แบ่งตัว กระตุ้นการฝ่อตายไปเองของเซลล์ และยับยั้งไม่ให้มะเร็งที่
เป็นกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ
ฟูโกแซนทิน มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง โดยที่ไม่ท�ำ อันตราย
เซลล์ปกติ และยังยับยั้งการเกิดเนื้องอก ชนิดที่ไม่ใช่เซลล์มะเร็งด้วย
การที่ฟูโกแซนทินมีฤทธิ์ในการทำ�ลายเซลล์มะเร็ง โดยไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อเซลล์ปกติ ทำ�ให้ฟูโกแซนทิน ออกฤทธิ์เหมือนเคมีบำ�บัด
ชนิดที่จำ�เพาะเจาะจง
22

มะเร็งชนิดทีม่ งี านวิจยั
ในหนูทดลองว่า ฟูโกแซนทิน
สามารถยับยัง้ วงจร การเกิด
การแบ่งตัว การกระจายตัว
และการทำ�ลาย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีมะเร็ง
ลำ�ไส้เล็กส่วนต้น มะเร็ง
ลำ�ไส้ใหญ่ มะเร็งตับ มะเร็ง
ผิวหนัง มะเร็งมดลูก มะเร็ง
ปอดชนิ ด ที่ แ พร่ ก ระจาย
จากที่อื่น มะเร็งผิวหนัง
เมลาโนมา (มะเร็งของ
เซลล์สร้างเม็ดสีที่ผิวหนัง)
มะเร็งต่อมน้�ำ เหลือง และ
มะเร็งปากมดลูก
References :
1. Yoshiko Satomi, Anticancer Research 37: 1557-1562
(2017)
2. Peng J, Yuan JP, Wu CF
and Wang JH: Fucoxanthin,
a marine carotenoid present in brown seaweeds and
diatoms:metabolism and bioactivities relevant to human
health. Mar Drugs 9(10): 18061828, 2011.
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MIX
กับงานวิจัยการ
ซ่อมแซมตับ

กรดอะมิโนเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของโปรตีน กรดอะมิโนแต่ละชนิด
มีคุณสมบัติเฉพาะของตัวเอง กรดอะมิโนสูตร ออร์นิทีน อาร์จินีน และ
กลูตามีน มีคุณสมบัติที่ให้ผลดีต่อการทำ�งานของอวัยวะสำ�คัญ คือ
ตับ ไต สร้างกล้ามเนื้อ และยังกระตุ้นการหลั่งโกรท ฮอร์โมน ฮอร์โมน
แห่งการย้อนวัยอีกด้วย
ตับของมนุษย์ สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ ด้วยอัตราเร็วเดียวกับ ผิว
ผม เล็บ ซึ่งเราสามารถตัดตับออกได้ถึง 1 ใน 3 และ ภายในไม่กี่เดือน ตับ
จะซ่อมตัวเอง จนมีขนาดเท่าเดิม ตับมีเซลล์ทั้งหมด 300,000 ล้านเซลล์
และตับจะยังไม่แสดงอาการเสียหายจนกว่า เซลล์ตบั จะถูกทำ�ลายไปถึง 80%
24

และเนือ่ งจากตับไม่มเี ซลล์ประสาทรับความรูส้ กึ เมื่อตับเสียหายจึงไม่มี
อาการเจ็บปวด และแทบจะไม่มีอาการใดๆ เลย ตับจึงถูกเรียกว่า
“อวัยวะแห่งความเงียบ” The Silent Organ
งานวิจัยสารอาหารสูตร Ornithine Arginine Mix มีหลักการว่า
กรดอะมิโนออร์นิทีน อาร์จินีน และกลูตามีน มีประสิทธิภาพในการ
ฟื้นฟูสภาพตับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยที่ออร์นิทีนสามารถเพิ่ม
อัตราการเผาผลาญแอมโมเนีย อาร์จินีนเป็นกรดอะมิโนที่สามารถ
ซ่อมแซมการเสื่อมสลายของตับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกลูตามีน
สามารถเร่งการสลายของสารที่มีฤทธิ์ทำ�ลายตับ เช่น แอลกอฮอล์ ซึ่ง
งานวิจัยนี้ เป็นการทำ�วิจัยร่วมกันระหว่างบริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์
ร่วมกับ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ และภาควิชา
เทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ และหา
สัดส่วนที่เหมาะสมของกรดอะมิโน
ออร์นิทีน อาร์จินีน และกลูตามีน
ในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของ
เซลล์ตับในจานเพาะเซลล์
ผลการวิจัยปรากฎว่า เมื่อมี
การหยดกรดอะมิ โ นทั้ ง สามชนิ ด
ลงในเซลล์ ตั บในจานเพาะเซลล์
พบว่า กรดอะมิโนในสัดส่วนที่อยู่
ในผลิตภัณฑ์ Ornithine Arginine
Mix สามารถกระตุน้ การเจริญเติบโต
ของเซลล์ตับในจานเพาะเซลล์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคงตัว
สูง ในรูปของผงชง สามารถ
นำ�มาใช้เป็นสารอาหารบำ�รุงฟื้นฟู
และซ่อมแซมเซลล์ตับได้
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ดิฉันลองรับประทานสารสกัด
จากกระดูกอ่อนปลาฉลาม
เพื่อบำ�รุงเข่า หลังจาก
รับประทาน อาการปวดเข่า
หายไปเลยค่ะ

คุณฉวีวรรณ บุตรคาม
อายุ 63 ปี จ.ปราจีนบุรี
อาชีพ ข้าราชการบำ�นาญ

ก่อนหน้านี้ดิฉันมีปัญหาสุขภาพ คือมีอาการปวดข้อเข่า ทำ�ให้เดินไม่ค่อยสะดวก
จนกระทั่งเพื่อนได้แนะนำ�ให้รู้จักโค้ชเอิร์ท คุณนเรศ จันทราพัฒนะ ผู้อำ�นวยการศูนย์ใหญ่
ไทยธรรมปราจีนบุรี และได้แนะนำ�ให้ดิฉันรับประทานสารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม
เพื่อบำ�รุงเข่า หลังจากรับประทาน อาการปวดเข่าหายไปเลยค่ะ และเดินได้สะดวกขึ้นมาก
ก็รู้สึกประทับใจผลิตภัณฑ์ไทยธรรมมาก และปัญหาสุขภาพอีกอย่างของดิฉันก็คือ ปกติ
เป็นคนมีปัญหาเรื่องโรคภูมิแพ้อยู่แล้ว พอนั่งในรถนานๆ จะรู้สึกหายใจไม่คล่อง อึดอัด
และมีอาการคัดจมูก โค้ชเอิร์ทเลยแนะนำ�ให้ลองใช้เครื่องฟอกอากาศในรถไวทอป ดิฉัน
ตัดสินใจสั่งซื้อทันที เพราะว่ามั่นใจในผลิตภัณฑ์ไทยธรรมเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว พอได้ลอง
ใช้เครื่องฟอกอากาศในรถไวทอป เห็นผลชัดเจนมากเลยค่ะ เพราะเมื่อพอเปิดเครื่อง และ
นั่งในรถไปสักพัก การหายใจคล่องขึ้น หายใจโล่ง ไม่อึดอัด รู้สึกสบายตัว อาการที่เหมือน
จะคัดจมูกหายเลยค่ะ รู้สึกสดชื่นเหมือนอยู่ในที่โล่งๆ ขอบคุณโค้ชเอิร์ท ที่แนะนำ�สิ่งดีๆ
ให้ดิฉัน และครอบครัว และขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ ที่มีสินค้าคุณภาพดีไว้ใช้ดูแล
สุขภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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Before
ม.ค. 2020 82 Kg.

After
ก.พ. 2020 69.2 Kg.

คุณไพรวัลย์ เมืองพวน
อายุ 56 ปี จ. สมุทรสาคร
อาชีพ รับจ้าง

เหมือนว่าร่างกายได้
ขับของเสียออกมาจนหมด
สุขภาพก็ดีขึ้น หน้าตาแจ่มใสขึ้น
อาการปวดขาดีขึ้นมาก
ความดันดีขึ้นมากๆ จาก 130
ล่าสุดที่ ไปตรวจ เหลือแค่
100 นิดๆ แล้วค่ะ

ดิฉันมีปัญหาสุขภาพ คือมีน�้ำ หนักตัวเยอะ หนัก 82 กิโลกรัม และเป็นความดันโลหิตสูง
เป็นมาตัง้ แต่ปี 2014 พอดีทไ่ี ปตรวจสุขภาพทีโ่ รงพยาบาล จึงทราบว่าความดันสูงถึง 155 แพทย์
จ่ายยามาให้รับประทาน แต่ความดันก็ไม่ลดลง มีแต่ขึ้น หรืออยู่เท่าเดิมค่ะ และยังมีอาการ
ปวดขามาก เดินลำ�บาก มีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวด้วยค่ะ จนกระทั่งลูกสาวของดิฉันแนะนำ�
ให้ลองรับประทานผลิตภัณฑ์ของไทยธรรม เนื่องจากลูกสาวเคยใช้ผลิตภัณฑ์ไทยธรรมเพื่อ
ลดน้�ำ หนัก และเห็นผลดี สามารถลดน้�ำ หนักได้ส�ำ เร็จ จึงอยากเห็นแม่มสี ขุ ภาพทีด่ ี และหายจาก
อาการปวดขา จึงให้ดิฉันดื่มสมุนไพรจีนชาชงเพื่อการล้างพิษ ช่วยระบาย และดื่มน้ำ�ด่าง
จากเครื่องผลิตน้�ำ อัลคาไลน์ไวทอป เห็นผลดีตั้งแต่วันแรกเลยค่ะ ขับถ่ายดีมากๆ ช่วงแรกๆ
ขับถ่ายวันละ 2-3 ครั้ง รู้สึกตัวเบา น้�ำ หนักก็ค่อยๆ ลดลง เหมือนว่าร่างกายได้ขับของเสีย
ออกมาจนหมด สุขภาพก็ดีขึ้น หน้าตาแจ่มใสขึ้น อาการปวดขาดีขึ้นมาก ความดันดีขึ้นมากๆ
จาก 130 ล่าสุดที่ไปตรวจ เหลือแค่ 100 นิดๆ แล้วค่ะ ประทับใจมากค่ะ ไม่น่าเชื่อว่าแค่ดื่ม
สมุนไพรจีนชาชงเพียงอย่างเดียว และดื่มน้�ำ ด่างตลอดวัน ประมาณ 1-1.5 ลิตร จะสามารถ
ทำ�ให้สุขภาพดีขึ้น และน้�ำ หนักลดลงได้ขนาดนี้ และลูกสาวยังให้ดิฉันปรับวิธีรับประทาน
อาหารควบคู่ไปด้วย โดยให้รับประทานข้าวกล้อง ลดของทอด งดน้�ำ ตาล และใช้เครื่องปรุง
แบบลดโซเดียม และใช้น�้ำ มันมะพร้าวในการปรุงอาหาร ถ้าไปรับประทานข้างนอกบ้านก็จะ
หลีกเลี่ยงอาหารพวกแป้ง และน้ำ�ตาลค่ะ เราปรับแค่นิดเดียว รับรองว่าเห็นผลชัดมากๆ ค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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น้ำ�หนักลดลง 12 กิโลกรัม
ภายใน 4 เดือน รู้สึกเป็นของ
แถมที่คุ้มค่า มากับสุขภาพที่ดี
ไม่ปวด ไม่เมื่อยค่ะ

Before
ต.ค. 2019 85 Kg.

After
ม.ค. 2020 73 Kg.

คุณจุฑาทิพย์ ขัมภรัตน์
อายุ 49 ปี จ.กรุงเทพฯ
อาชีพ ค้าขาย

ก่อนหน้านี้ ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยดูแลสุขภาพ จนกระทั่งเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีอาการ
อ่อนเพลีย ง่วงนอนตลอดเวลา ก็คิดว่าร่างกายเราน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไป ตอนนั้น
น้ำ�หนัก 85 กิโลกรัม และเริ่มมีอาการปวดขามากๆ ก็รักษาด้วยการรับประทานยาคลายเส้น
จนแพทย์ต้องให้ทำ�กายภาพบำ�บัด ดิฉันเลยตัดสินใจสอบถามน้องเอ๋ คุณจุฑานาถ สิงห์ถม
เรือ่ งการดูแลตัวเอง และปรึกษาปัญหาสุขภาพ จึงได้รจู้ กั ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม
โดยเริม่ รับประทานสารอาหารล้างพิษตับ และสมุนไพรจีนชาชงเพือ่ การล้างพิษ ช่วยระบาย
ผ่านไป 2 สัปดาห์ ก็รู้สึกได้ว่าร่างกายเริ่มดีขึ้น ติดใจสารอาหารล้างพิษตับมากเลยค่ะ และ
ของแถมอีกอย่าง คือน้องเอ๋แนะนำ�ให้ลองรับประทานกรดไขมันสายกลางจากน้�ำ มันมะพร้าว
ชนิดชงดื่ม และกาแฟสำ�เร็จรูปผสมสารอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียตัวดีด้วย ผลปรากฎว่า
น้ำ�หนักลดลง 12 กิโลกรัม ภายใน 4 เดือน รู้สึกเป็นของแถมที่คุ้มค่า มากับสุขภาพที่ดี
ไม่ปวด ไม่เมื่อยค่ะ ทั้งที่ไม่ได้ควบคุมอาหารเลยนะคะ แค่พยายามงดแป้ง และตอนนั้นก็
ไม่ได้ออกกำ�ลังกายเลยด้วยค่ะ แต่พอเริม่ เห็นผลว่าน้�ำ หนักลดลง ก็เริม่ มาออกกำ�ลังกายตามที่
น้องเอ๋แนะนำ�แล้วค่ะ ที่เห็นได้ชัดเลย คือ รูปร่างเปลี่ยนไปเลยค่ะ อาการปวดขาก็ดีขึ้นด้วย
ร่างกายสดชื่นขึ้น จนลูกค้า และเพื่อนๆ ที่เจอทุกคนทักว่าไปทำ�อะไรมา ถึงดูดีขึ้นขนาดนี้
ก็จะบอกว่าถ้าอยากสุขภาพดี และสวยในวัยใกล้ 50 ไทยธรรมทำ�ได้ค่ะ
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Before
ส.ค. 2019 64 Kg.

After
ก.ย. 2019 56 Kg.

คุณนุชรีย์ ชูคง

อายุ 45 ปี จ.นครศรีธรรมราช
อาชีพ นักธุรกิจไทยธรรม

จนครบ 1 เดือน
ไปชั่งน้ำ�หนัก น้ำ�หนักลด
ไปเกือบ 8 กิโลกรัมค่ะ

เมือ่ 5-6 ปีทแ่ี ล้ว ดิฉนั รับประทานทุกอย่างทีข่ วางหน้า ทำ�ให้น�ำ้ หนักขึน้ มา 10 กิโลกรัม
และในวัยกำ�ลังเข้าสูเ่ ลข 4 ก็รสู้ กึ ว่าลดน้�ำ หนักยากกว่าเดิม จากเริม่ ต้นด้วยการควบคุม
อาหาร ผ่านไป 1 เดือน น้�ำ หนักลดลงแค่ 2 กิโลกรัม ในขณะนัน้ บริษทั ไทยธรรมฯ มี
ผลิตภัณฑ์ตวั ใหม่ คือซีแอลเอผสมสารสกัดจากพริก และสารสกัดเมล็ดทับทิมผสมสารสกัด
สาหร่ายสีน�ำ้ ตาล ทีช่ ว่ ยกระตุน้ การเผาผลาญไขมัน จึงสัง่ ซือ้ มาลองรับประทาน รูส้ กึ ดีตง้ั แต่
วันแรกเลยค่ะ ขับถ่ายดีขึ้น ถ่ายหมดท้องเลยค่ะ ทำ�ให้รู้สึกว่าหน้าท้องแบนเลย รับประทาน
ครบ 1 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า น้ำ�หนักลดไป 2 กิโลกรัม โดยที่ไม่ได้ท�ำ อะไรเลย ประทับใจ
มากค่ะ และลองสังเกตตัวเองดู พบว่า จะมีเหงือ่ ออกมากกว่าปกติ ดิฉนั พยายามลดปริมาณ
ข้าวลง อาหารก็พยายามปรุงให้น้อย ทำ�ให้ติดเป็นนิสัยค่ะ จนครบ 1 เดือน ไปชั่งน้ำ�หนัก
น้�ำ หนักลดไปเกือบ 8 กิโลกรัมค่ะ รูส้ กึ ดีใจมากค่ะ เพราะมีแต่คนทักว่าผอมลงค่ะ อยากฝาก
ทุกคนทีต่ อ้ งการลดน้�ำ หนัก และอยากสุขภาพดี ลองนำ�วิธขี องดิฉนั ไปปรับใช้ดนู ะคะ อาจจะ
เป็นอีกหนึง่ วิธที ท่ี �ำ ให้คณ
ุ ผอมก็ได้คะ่ ตัวช่วยสำ�คัญทีจ่ ะย้�ำ กับทุกคน คือ สารอาหารกระตุน้
การเผาผลาญไขมัน สำ�หรับดิฉนั คิดว่าจำ�เป็นต้องใช้คะ่ เพราะอายุกม็ ผี ลทำ�ให้น�ำ้ หนักลดเร็ว
หรือลดช้าค่ะ หากสนใจไทยธรรมให้ค�ำ แนะนำ�ได้ทกุ เรือ่ งค่ะ หรือชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
แวะมาได้ทศ่ี นู ย์ใหญ่ไทยธรรมนครศรีธรรมราชได้คะ่ ยินดีตอ้ นรับทุกท่านค่ะ
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ผ่านไปเพียง 1 เดือน
เห็นผลดีมาก ผิวหน้า
กระจ่างใสขึ้น แถมได้ผล
เรื่องสุขภาพด้วย ไม่ค่อย
ป่วยง่าย ไม่เป็นหวัดบ่อย

Before

After

คุณวิลาวัลย์ น้อยมาก
อายุ 35 ปี จ.สมุทรปราการ
อาชีพ ค้าขาย

ดิฉันเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง ภูมิต้านทานน้อย แพ้ฝุ่น แพ้อากาศง่ายมาก
เวลาอาการเริม่ หนาวเย็นก็จะป่วยบ่อยค่ะ ผิวพรรณเลยโทรมไปด้วย อิดโรยเหมือนคนพักผ่อน
ไม่เพียงพอ จนได้ดูพี่เปิ้ล คุณจารุณี เดส์แน็ช ผู้บริหาร บริษัท ไทยธรรมฯ ทางโทรทัศน์
รายการหนึง่ พีเ่ ปิล้ พูดถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษทั ไทยธรรมฯ จึงลองหาข้อมูล และ
มีโอกาสปรึกษากับคุณแอน รัตนา บงกชกาญจน์ และสนใจดูแลผิวพรรณเป็นอันดับแรก
เพราะตอนนั้นผิวหมองคล้�ำ มาก คุณแอนเลยแนะนำ�ให้รับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่นผสม
สารสกัดมะเขือเทศ และน้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุ่นเป็นชุดแรกค่ะ
ผลปรากฏว่า ผ่านไปเพียง 1 เดือน เห็นผลดีมาก ผิวหน้ากระจ่างใสขึน้ แถมได้ผลเรือ่ งสุขภาพ
ด้วย ไม่คอ่ ยป่วยง่าย ไม่เป็นหวัดบ่อยเหมือนแต่กอ่ นแล้ว ดิฉนั รับประทานต่อเนือ่ งมาตลอด
จนมาช่วงที่มีฝุ่น และไวรัสระบาด คุณแอนแนะนำ�ให้รับประทานน้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็น
ผสมสารสกัดเปลือกงุน่ สารสกัดจากมะขามป้อม และสารอาหารเพือ่ การบำ�รุงผม บำ�รุงผิว
รักษาสิว ที่มีสรรพคุณช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานให้ดีขึ้น เพราะภูมิต้านทานที่ดี จะช่วยต้าน
ไวรัสได้ เห็นผลดีมากๆ ปลื้มมากเลยค่ะ เพราะนอกจากอาการภูมิแพ้อากาศจะหายไปแล้ว
ผิวก็ดขี น้ึ มากๆ ผิวเนียนนุน่ สิวก็ไม่มี และสุขภาพดีดว้ ยค่ะ ตัง้ ใจว่าจะรับประทานผลิตภัณฑ์
กลุม่ เรสเวอราทอลตลอดไปเลยค่ะ เพราะได้ทง้ั ต้านไวรัสในช่วงนี้ และเรสเวอราทอลก็จดั อยู่
ในกลุ่มย้อนวัยด้วย ผิวจะสวย ครบเลยค่ะ
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คุณมาลี เงินถึ

อายุ 54 ปี จ. กาญจนบุรี
อาชีพ เกษตรกรเลี้ยงโคนม

เมื่อรับประทานผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารไทยธรรม
ได้ครบ 3 เดือน ก้อนเนื้อ
ตรงบริเวณคอเริ่มยุบ
และเล็กลงค่ะ

ปกติแล้วดิฉันเป็นคนแข็งแรง ไม่เคยป่วย ไม่มีโรคประจำ�ตัว แต่ทำ�งานหนักมาก
เพราะเป็นแม่คา้ ขายของชำ� นอนดึก ตืน่ แต่เช้า และต่อมาได้มาทำ�ฟาร์มโคนม ต้องตืน่ รีดนม
แต่เช้า พักผ่อนน้อย กลางคืนนอนไม่ค่อยหลับ เพราะมีความกังวลเป็นห่วงวัวที่เลี้ยงไว้ จน
วันหนึ่งก็ทำ�งานหนักเหมือนทุกวัน แต่วันนั้นรู้สึกเหนื่อยมาก น้ำ�หนักตัวลดลงอย่างรวดเร็ว
จนคนรอบข้างทัก และคลำ�เจอก้อนทีค่ อขนาดใหญ่ จึงไปพบแพทย์ ผลการตรวจเลือด พบว่า
ดิฉันเป็นไทรอยด์เป็นพิษ แม้ว่าแพทย์จะให้ยามารับประทาน แต่ก็ยังมีอาการเหนื่อยมาก
น้ำ�หนักก็ยังลดอยู่ กลางคืนก็นอนไม่หลับ ผมร่วงด้วยค่ะ มือสั่น และรับประทานอาหาร
ไม่คอ่ ยได้ จนได้รจู้ กั บริษทั ไทยธรรมฯ จากการค้นหา YouTube และเจอช่อง Thaidham
Channel ได้ฟังแล้วรู้สึกสนใจ จึงโทรมาที่บริษัทฯ และได้ปรึกษากับโค้ชหนู คุณนฤมล
สังข์เกิดสุข ที่แนะนำ�ให้รับประทานสารอาหารเพื่อการล้างพิษตำ�รับไทย น้ำ�มันเมล็ดองุ่น
สกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุน่ น้�ำ มันรำ�ข้าวและจมูกข้าวผสมโคคิวเท็น น้�ำ มันปลาผสม
สารสกัดจากใบแปะก๊วย และดื่มน้ำ�ด่างจากเครื่องผลิตน้ำ�อัลคาไลน์ไวทอป ผลปรากฏว่า
ภายใน 2 เดือน อาการเหนือ่ ยง่ายก็ดขี น้ึ ทำ�งานได้ นอนหลับดีขน้ึ หน้าตาสดใส และหลังจาก
รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยธรรมได้ครบ 3 เดือน ก้อนเนื้อตรงบริเวณคอเริ่มยุบ
และเล็กลงค่ะ น้�ำ หนักตัวก็เพิ่มขึ้นค่ะ ปัจจุบันยังรับประทานผลิตภัณฑ์ไทยธรรมควบคู่กับ
ยาตามแพทย์สั่ง และแพทย์เริ่มนัดห่างออกไปแล้ว และกำ�ลังจะลดยาลงด้วยค่ะ ก้อนที่
บริเวณคอก็มองไม่เห็นแล้วค่ะ รู้สึกตัวเองสุขภาพดีขึ้นมากค่ะ
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พฤษภาคม 2020

พฤษภาคม 2020

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน พฤษภาคม 2020

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน พฤษภาคม 2020

คุณเกศรินทร์ ชัยศิริ

คุณสมัครใจ ทองธรรมชาติ

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ จ.ชลบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 838,175 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.ชลบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 423,050 บาท

มิถุนายน 2020

มิถุนายน 2020

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน มิถุนายน 2020

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน มิถุนายน 2020

คุณมนต์สินี สิงห์กิจขจร

คุณสมัครใจ ทองธรรมชาติ

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรม ฯ จ.จันทบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 855,870 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.ชลบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 344,185 บาท

New
Active
Recruit 2020
พฤษภาคม
มิถุนายน
คุณจัญจิรา ไชยนอก

คุณภัทรธนนันต์ ฤคณีย์

คุณภูมิพัฒน์ สิทธิโรจน์อมร

จำ�นวน 6 ท่าน

จำ�นวน 6 ท่าน

จำ�นวน 6 ท่าน

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน พฤษภาคม 2020
มียอด New Active Recruit
34

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

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

ผู้ที่ได้รับรางวัล
ประจำ�เดือน

2020

พฤษภาคม - มิถุนายน 2020
ผู้ที่ขึ้นตำ�แหน่งโกเมนได้รับรางวัล
เสื้อกล้ามไวทอป

คุณสุวิเชียร วรวิรุฬห์ธนา

ขึ้นตำ�แหน่งโกเมนได้รับเสื้อกล้ามไวทอป

มูลค่า 3,300 บาท ฟรี!

สร้างโกเมนติดตัว 1 เม็ด / เดือน
ได้รับถุงเท้าไวทอป (สีขาว)

มูลค่า 850 บาท ฟรี!

คุณวุฒิกร ชุ่มใจ

ผู้ที่ได้รับรางวัล
ประจำ�เดือน

พฤษภาคม - มิถุนายน 2020
ผู้สร้างโกเมนได้รับรางวัล
ถุงเท้าไวทอป

คุณพรทิพย์ ตันติวงศ์เจริญ
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณภูมิพัฒน์ สิทธิโรจน์อมร
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณอนรรฆนง วิรยศิริ
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณประไพวดี วรวิรุฬห์ธนา
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณกรรณิการ์ ชุ่มใจ
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน
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(6 สิงหาคม - 5 ตุลาคม 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 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
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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
• ชุมพร (อ.เมือง)
• นครศรีธรรมราช (อ.เมือง)
• นราธิวาส
• ปัตตานี
• ตรัง
• พังงา
• ภูเก็ต
• ระนอง
• สตูล

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

• สุราษฎร์ธานี
(อ.เกาะสมุย)
• ยะลา
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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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