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Italy Trip
ท่องเที่ยวอิตาลี
ประทับใจไม่รู้ลืม

ไทยธรรมหนีร้อนไปอิตาลี ทริปท่องเที่ยว 2012
สารอาหารเพิ่ม Glutathione
มหัศจรรย์ใยอาหารเพื่อการลดน้ำาหนัก

สารอาหารปรับสมดุลน้ำาตาลในเลือด

สารอาหารปรับสมดุลไขมันในเลือด

EGF สุดยอดนวัตกรรมความงามกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิว

PC Superblock SPF 50 ครีมกันแดดที่กันได้ทั้ง UVA และ UVB
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ผลิตภัณฑ์
เÊริมอาËาร¿ูลล่า 

ผลิตภัณฑ์เ¾×èอª‹Çยในการล´นéíาËนัก 
 
 เส้นใยอาหารสูง 
 ช่วยให้อิ่ม ไม่รับประทานอาหารมากเกินไป
 ดูดซับน้ำาตาล และ ไขมันบางส่วนออกจากอาหาร

วิธีใช้ :  รับประทาน Fullla 2-3 แคปซูล ก่อนอาหาร 
     ครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง ดื่มน้ำาตามมากๆ

ผลิตภัณฑ์

ขนาดบรรจุ : 60 แคปซูล 
ราคาขาย    1,250 บาท 
ราคาสมาชิก  980 บาท



33

ผลิตภัณฑ์เ¾×èอการ»รัºสÁ´Øลä¢Áันในเล×อ´ 
จากเลซิทิน อาร์ติโชค กระเทียมสกัด และวิตามินบี3

วิธีใช้ : รับประทานคลอล่า วันละ 2-3 แคปซูล

ผลิตภัณฑ์
เÊริมอาËาร ¤ลอล‹า

ขนาดบรรจุ : 30 แคปซูล 
ราคาขาย    1,400 บาท 
ราคาสมาชิก 1,100 บาท
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 รายการ “   Healti  Secret ” มหัศจรรย์โลกสุขÀาพ 
ทุกวันจันทร์  วันพุธ   และวันศุกร์  เวลา         11.00  - 11.30    น.   
วันเสาร์ เวลา  13.10 - 13.40 น.  และ เวลา 18 .15 - 18 .45 น .      
และวันอาทิตยì  เวลา   18.15 - 18.45 น. ทางช่อง “มงคล  ชาแนล”  
ผ่านดาวเทียมระบบ  C-Band  คลื่นความถี่  3545  MHz,  
Symbol  rate  30,000 

 รายการ “   Healti Secret ”   มหัศจรรย์โลกสุขÀาพ  
เป�ดตัวช่องทางใหม่ในการรับชม พบกับรายการ  “Healti Secret ”  
มหศัจรรยโ์ลกสขุÀาพ   กบัการสมัÀาษณ ์ ประสบการณผ์ูใ้ชจ้รงิจาก
ทางบา้น ทัง้เรือ่งราวของสขุÀาพและความงาม พรอ้มความรูส้ขุÀาพ
และความงามอีกมากมาย ติดตามรับชมได้แล้ววันน้ี ทาง           
ทกุวนัองัคาร วนัพฤหสับด ี และวันเสาร์  เวลา 11.30 - 12.00 น. 
และเวลา 22.00 - 22.30 น. ผ่านทางดาวเทียมระบบ C-Band 
คลืน่ความถี ่3440 MHz, Symbol rate : 26.666 และผา่นดาวเทยีม 
KU Band (จานเล็ก) ความถี่ 11131 MHz, Symbol rate : 27500               

 สนใจสอบถามข้อมูล 

โทร. 02-363-7699 , 085-920-6609
www.thaidham.com



บานนี้
ข อ ง เ ร า

เ¤ร×อ¢‹ายáË‹§ Áิตรภา¾áละ¤ÇาÁรัก
พี่น้องไทยธรรมที่รัก ในวันที่ 17 พฤษÀาคม 2555 ที่ผ่านมา 
มูลนิธิไทยคุณธรรม โดยบริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด 
นำาเงนิสด จำานวน 200,000 บาท ไปมอบใหค้ณะเÀสชัศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามสัÞÞาที่ได้ให้ด้วยวาจา
กับท่านคณบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัศมิì ป�›นสุวรรณ 
เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา จำานวนเงินดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ
นำาไปสมทบทุนสร้างโรงงานยาต้นแบบมาตรฐาน GMP 
ทีค่ณะเÀสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์เพือ่เปน็ที่
ผลติยามาตรฐาน และเปน็ทีฝ่ƒกงานของนกัศกึษาเÀสชัÏ และ
จะเป็นโรงงานยามาตรฐาน GMP (Good Manufacturing 
Process) แห่งแรกของÀาคใต้

ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ถูกสร้างขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์หลัก 
เพื่อการจัดสรร แบ่งป˜น และเจือจุน เราต้องการสร้างธุรกิจ
ที่มีพื้นฐานของความปรารถนาดี การดูแลสุขÀาพ และการ
สร้างสรรค์ความงามให้กับสมาชิก เราต้องการสร้างสรรค์
สังคมใหม่ ที่ขับเคลื่อนด้วยมิตรไมตรี ความซื่อสัตย์สุจริต 
การเอาใจเขามาใสใ่จเรา มติรÀาพ และความรกั ความสำาเรจ็
ทีถ่กูขบัเคลือ่นดว้ยก®แหง่ศลีธรรม และจรรยาบรรณในการ
ดำาเนินธุรกิจ เป็นสิ่งที่เรายึดมั่นเสมอมา  

มลูนธิไิทยคณุธรรม โดยบรษิทั ไทยธรรม อลัไลแอนซ ์จำากดั 
ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องครอบครัวไทยธรรมทุกท่าน ที่
ได้ให้การสนับสนุนผลิตÀัณ±์เพื่อสุขÀาพ และความงามที่
บริษัทÏได้จัดจำาหน่าย ร่วมกันดูแลรักษาสุขÀาพของตัวท่าน
เอง และคนที่ท่านรัก พร้อมกับบอกกล่าวเรื่องราวดีๆ และ
สร้างสังคมแห่งมิตรÀาพนี้ร่วมกัน ผลกำาไรส่วนหนึ่งจากการ
ดูแลรักษาสุขÀาพ และการทำางานของท่าน ได้ถูกจัดจ่ายคืน
กลับสู่แผ่นดินเกิด เพื่อประโยชน์ของประชาชนไทยทุกคน 
ตามพนัธกจิหลกัของบรษิทัÏ และปณธิานทีเ่ราไดต้ัง้ไวร้ว่มกนั 

  

            ด้วยความรักและความจริงใจ

อาริยา สาริกะÀูติจารุณี เดส์แน็ช 
unique21th@yahoo.com
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บ้านนี้เศรษฐกิจดี เดือน มิ.ย.-ก.ค. 55

เขา้สูไ่ตรมาสทีส่องของปมีงักรแลว้ เพือ่นๆจะรูส้กึไดถ้งึอากาศ
ที่เย็นขึ้นมีน้ำาฝนโปรยปรายมาลดความรุ่มร้อน  ผ่อนคลาย
ความร้อนกายร้อนใจได้ดี ช่วงเวลาที่หนักหนาของหลายๆ
คนได้ผ่านพ้นไปแล้ว เข้าสู่ฤดูฝนสำาหรับชาวไร่ชาวนาแล้ว 
เป็นช่วงเวลาที่จะทำาการเพาะปลูก พวกเขาขยันขันแข็งกับ
การเกษตรเพื่อชีวิต โดยใช้น้ำาฝนตามฤดูกาลเป็นตัวตั้งต้น
ของชีวิตเกษตรกร “หว่านพืชเพื่อหวังผล” ก็เป็นดั่งนั้นจริงๆ 
เมื่อลงมือพลิกพื้นดิน หว่านเมล็ดกล้า  ดูแลวัชพืช บำารุงดิน
ให้อุดมเพื่อจะได้ผลผลิตที่มากพอ และคุ้มค่าจากการทำางาน
หนัก ทุกคนก็หวังเช่นนั้น

สำาหรับอาชีพนักการตลาดอย่างพวกเรา ช่างโชคดีกว่าใครๆ 
ไมม่ฤีดกูาล ไมต่อ้งอาศยัสิง่แวดลอ้มใดๆมากำาหนดชะตาชวีติ
ของพวกเรา ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากให้มี อยากให้เกิดขึ้น  ขึ้น
อยูก่บัมนัสมอง และสองมอืของพวกเราแท้ๆ เลย  ทกุทา่นเคย
ไดย้นิคำาวา่ “อนาคตอยูใ่นมอืของเราเอง” ใชไ่หมคะ  อนาคต
ของเราจะมนีอ้ยหรอืมมีากขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของพวกเรา
เอง  ว่าจะลงมือทำางานหนักเพื่อชีวิต เพื่ออนาคตของตัวเอง
และครอบครัวได้ไหม  พวกเราต้องไม่หลอกตัวเองว่าจะต้อง
ทำางานสบายๆ หรือไม่ต้องทำางานหนักก็มีเงินมีทองได้ เรื่อง
จรงิชวีติจรงิพวกเราทกุคนตอ้งทำางานหนกั ตอ้งตอ่สูเ้พือ่ชวีติ
ที่ดีกว่า  ต้องนำาพาตนเองให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ขัดสน หดหู่
ของชีวิตไปให้ได้ จะมีใครช่วยเราได้บ้างไหม ความช่วยเหลือ
จากคนรอบข้างจะมีได้ก็คือให้กำาลังใจ ให้คำาปรึกษาหารือ ให้
แนวความคิด แล้วพวกเราก็ต้องลงมือปฏิบัติการเอง  ระลึก
ไวเ้สมอวา่เกดิมาชาตนิีอ้ยา่หวงัพึง่ใคร (ถา้ไมจ่ำาเปน็) ตอ้งพึง่
ตนเอง เป็นหลักชีวิตให้ตัวเอง 

No.26,June - July 2012

กุลโชค ทองดอนใหม่

จิรวุฒิ นามสินธุ์



ก‹อน»รØ§สÙตร¤ÇาÁสíาเรçจนÕé เริèÁจาก
 ตื่นเช้าทุกวันมาบอกรักตัวเอง 3 ครั้ง
 ขอบคุณทุกสรรพส่ิงท่ีประกอบข้ึนมาเป็นโลกน้ี 4 หน
 แจกความรักให้ทุกคนบนโลกตลอดเวลา
 หาความรู้อยู่เสมอไม่ตกเทรนด์
 ฝƒกตนให้รู้ความพอเพียงเป็นนิจ

¶Ö§เÇลา»รØ§กันáล้Ç¾Çกเรา
นำาทุกอย่างมาใส่รวมในสมอง และร่างกายสวยๆของพวกเรา 
เวลานี้ใส่ความรัก ความหวังดีให้มากๆหน่อย เติมบิêกÎักลงไป
เปน็ชว่งๆ อยา่ลมืหายใจลกึดว้ยอากาศบรสิทุธิì หา้มถอนหายใจ
แม้แต่ครั้งเดียว เติมความฝ˜นที่สวยงามสักพอประมาณ  ใส่
ทริปท่องเที่ยวที่แสนสุขสันต์ลงไป ขนาดรอบโลก 1 รอบก็
พอ  ต้องมั่นใจว่าขณะนี้มีความสุขอยู่ เช็คอุณหÀูมิร่างกาย
แล้วกระโดดขึ้น-ลง 2-3 ครั้งโดยไม่ต้องตีลังกา (ไม่ต้องทำาท่า
พิสดาร) ทุกอย่างสำาเร็จอยู่ในตัวคุณ

เพื่อนๆคะ ความสำาเร็จในทุกสิ่งจะเกิดได้ ทุกท่านต้องลงมือ
ปฏิบัติทันที ผลงานที่เกิดขึ้นจะสวยงามไปอย่างที่หวังหรือไม่ 
ขึ้นอยู่กับตัวของท่านจะนำาพาชีวิตไปในทิศทางใด อาจใช้คำา
ว่า “รักดีหามจั่วรักชั่วหามเสา” เลือกถูก เลือกผิด ท่านเป็น
ผู้เลือกตัดสินใจ กัลยาณมิตรแห่งไทยธรรมควรให้คำาแนะนำา
ที่ถูกต้องได้ หวังว่าทุกท่านจะดื่มด่ำากับความสำาเร็จที่เกิด
ขึ้น  ผลของความสำาเร็จมันช่างหอมหวานแสนอร่อยจริงๆ
เมื่อได้ลิ้มรสของความสำาเร็จแล้ว  ท่านจะไม่ลืมรสชาตินี้ไป
ตลอดชีวิต  

สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมแห่งมิตรไมตรีของพวกเราไทยธรรม 
ทรงคุณค่า แต่หาได้ไม่ยาก พวกเรามาปรุงรสชาติของชีวิต
เราให้อร่อย หรูเลิศ เหนือระดับกันเถอะค่ะ  ชีวิตเป็นของ
คุณไม่ใช่ของใคร จะดี จะร้าย ไม่ต้องโทษใคร ทุกอย่างแก้ไข
ได้เสมอ ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ขอให้คุณอยากเปลี่ยนมัน
จริงๆ อ.ติêกจะเป็นเพื่อนคุณเสมอเมื่อคุณต้องการ ขอเป็น
กำาลงัใจกบัคนทีก่ำาลงัปรงุชวีติใหมท่กุทา่น และขอชืน่ชมทา่นที่
ปรงุชวีติไดอ้ยา่งรสดแีสนอรอ่ยแลว้ดว้ยคะ่ ยนิดใีหค้ำาปรกึษา
หากเห็นความสำาคัÞของกันและกันนะคะ

 

ในการทำางานหลายคนทำาสำาเร็จ หลายคนไปไม่ถึงไหน พบ
อุปสรรคป˜Þหาด้วยกันทุกคน พูดได้ว่าไม่มีใครที่ไม่เจอ
อุปสรรคป˜Þหาในการดำาเนินชีวิต ในการทำางาน อยู่ที่ข้าง
ในจติใจของคนๆนัน้ จะตดัสนิหรอืแกไ้ขไปในทศิทางใด พวก
เราเคยพบเห็นคนนิสัยไม่ดี คนไม่ดี ประสบความสำาเร็จ
ในชีวิตไหมค่ะ อาจจะมีเงินทองที่โกงเขามาแต่จะไม่ยั่งยืน 
หรือชีวิตครอบครัวไม่มีความสุข ต้องทนทุกข์ทรมานไม่ทาง
กายก็ทางใจ เช่นกันพวกเราอยากมีความสุขประสบความ
สำาเร็จใช่ไหม ต้องทำาอย่างไร พวกเรามาช่วยกันปรุงแต่ง
ชวีติของเรา จดัสตูรสำาเรจ็ของชวีติของพวกเราใหม้ทีกุอยา่ง
ที่ปรารถนากันดีกว่า

สูตรที่พวกเราจะมาปรุงแต่งให้การดำาเนินชีวิต การทำางาน
ของพวกเรา มีรสชาติที่อร่อยแสนวิเศษ 

ส‹Çน»ระกอº สูตรความสำาเร็จของพวกเรามี 
(ตรวจสอบเครื่องปรุงคุณÀาพดี)
 มีความขยันเป็นนิสัยสุดขีด  
 ทำางานให้เหมือนเข็มนาิกา   1   เข็ม  
 ชอบให้คำาปรึกษา คำาแนะนำาดีๆ   5   ชั่ง
 มีดนตรีในหัวใจ      8   ขีด
 รักการผูกมิตร           100 กก.
 มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น  100 %
 รักความถูกต้อง ยุติธรรม   12  โหล
 ยินดีกับความสุขความสำาเร็จของ 
 เพื่อนเป็นชีวิตจิตใจ
        คบมิตรต้องจริงใจ          99  ขีด
 รักการมีสุขÀาพดีเกินร้อย
 ดูแลความสวย ความสาวของตัวเอง
 ให้เพิ่มขึ้นโดยไม่รอเพื่อนทุกเวลา
 ทำาทุกหน้าที่อย่างมีความสุข   5 โหล
 มีอารมณ์ขันเสมอ 555

ด้วยรักและห่วงใยจากติêกเองค่ะ
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เมื่อประมาณ 2 เดือนที่ผ่านมา ศูนย์ไทยธรรมเพชรบุรี ได้
รับการติดต่อจากคนไทยที่อยู่ในประเทศเบอร์มิวด้า ซึ่งเป็น
ประเทศที่อยู่คนละซีกโลกกับประเทศไทย ว่ามีชาวต่างชาติ
ชื่อ Bob เป็นผู้ป่วยที่มีอาการหนัก จนคิดว่าน่าจะหมด
หนทางรักษา เพราะร่างกายของผู้ป่วยปฏิเสธการบำาบัดโดย
ยาปฏิชีวนะ เเละการนวดแบบกายÀาพบำาบัดก็ไม่ทำาให้ดีขึ้น 
อาการต่างๆที่เป็น มีดังนี้ กล้ามเนื้ออ่อนเเรง กล้ามเนื้อไม่
สามารถยึดกระดูกไว้ได้ ทำาให้กระดูกเคลื่อนออกจากข้อต่อ 
ชาที่ท่อนขา งอเท้าไม่ได้ ยกขาไม่ขึ้น ลักษณะเหมือนกับเท้า
ไมต่อบสนองกบัระบบประสาท ผวิหนงับรเิวณขอ้ตอ่ทีน่ิว้มอื
นิ้วเท้ามีลักษณะคล้ายเนื้อตาย คือ ซีด เเข็ง แห้ง เเละด้าน 
ผู้ป่วยมีความรู้สึกหงุดหงิด ไม่มีความสุข กินไม่ได้ นอนไม่หลับ 
เสียการทรงตัวทุกคร้ังท่ีลุกข้ึน จะทรงตัวไม่อยู่ ต้องน่ังอยู่สักพัก
จึงลุกข้ึน และค่อยๆก้าวได้ทีละนิด อาการของผู้ป่วยเป็นท่ีลำาบากใจ
ของแพทย์ผู้ให้การรักษา ในการรับการรักษาแต่ละครั้งต้องใช้
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          ด้วยความจริงใจ
   วิÀากมล เจริÞยิ่ง
       ผู้อำานวยการศูนย์ใหÞ่ไทยธรรม เพชรบุร ี

 
เขาฝากบอกมาว่า เรื่องโอกาสของการได้ดูเเลสุขÀาพจาก
สารสกัดจากธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ทุกๆคนค้นหา เพราะเป็น
เรื่องที่ดีที่สุด ในการบำาบัด เเละฟ„œนฟูร่างกาย เเต่ยังไม่มี
บริษัทไหนได้ทำาหรือทุ่มเทอย่างจริงจัง เขาบอกว่าเพราะมี
เรื่องของผลประโยชน์ของบริษัทยา เเละอำานาจอีกมากมาย
ที่ทำาให้หลายๆความตั้งใจดีๆ ต้องล้มเลิกไป ทำาให้คนทั่วไป
ในจำานวนมาก ไม่มีโอกาสที่จะได้ดูเเลตัวเองกับสิ่งที่ดีที่สุด 
คือ ธรรมชาติบำาบัด

เขาบอกว่า คนไทยโชคดีที่มีบริษัทดีๆที่กล้า เเละทุ่มเทอย่าง
จริงจัง เพราะเขารู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่าย ที่จะมีใครเป็นผู้ออก
มารวบรวมผลิตÀัณ±์ที่ดีที่สุด เพื่อดูเเลเพื่อนมนุษย์ เพราะ
มันเป็นการขัดผลประโยชน์ของบุคคลอีกมากมาย ถือเป็น
ความโชคดีของชาวโลก ที่ยังมีบริษัทอย่างนี้ เเละเป็นความ
โชคดขีองคนไทย ทีบ่รษิทันีอ้ยูใ่นประเทศไทย เเละเปนของ
คนไทย ที่ชื่อว่า ไทยธรรม

เงินในการทำาทรีทเม้นท์ครั้งละ 6 เเสนบาท ซึ่งผู้ป่วยต้อง
ทำาทรีทเม้นท์ทุก 7 สัปดาห์ เเละมีผลข้างเคียงของการรับ
ทรทีเมน้ทใ์นบางครัง้ ทำาใหร้า่งกายทรดุลง ตดิเชือ้เเบคทเีรยี 
เพราะการทำาทรีทเม้นท์ไปกดÀูมิคุ้มกันทำาให้Àูมิคุ้มกันต่ำาลง

ศูนย์ไทยธรรมเพชรบุรี ได้รับการติดต่อมาว่า เขาต้องการ
ผลิตÀัณ±์เสริมอาหารที่เป็นธรรมชาติ เพื่อบำาบัดอาการที่
เป็นอยู่ ทางเรามีอะไรเเนะนำาให้เขาได้บ้าง ทางศูนย์Ïก็ได้
เเนะนำาว่าควรใช้อะไรบ้างในปริมาณที่เท่าไหร่ ให้เขาลองไป
หาดูทางโน้น เพื่อจะได้ใช้ได้ไวขึ้น เเละไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง 
เขาก็ได้ไปหาดู เเละบอกกลับมาว่า สารสกัดจากธรรมชาติ
ที่มีอยู่ในผลิตÀัณ±์ของไทยธรรม 1 กระปุกเขาต้องเดินหา
ถึง 8 ร้านจึงจะได้ เเละได้ไม่ครบ เเละราคาเเพงกว่า 8 เท่า 
ประสิทธิÀาพน้อยกว่า 3 เท่า จึงตัดสินใจที่จะสั่งซื้อจาก
ประเทศไทย แตเ่นื่องจากค่าจัดส่งเเพงมาก เขาจึงขอให้จัด
เลยทีเดียว 6 เดือน เเละขอครบทุกตัวที่เขาควรใช้ ครั้งนั้น
ค่าอาหารเสริม 40,000 กว่าบาท เเต่ค่าส่ง 30,000 บาท 
ในกล่องสินค้าที่ส่งไป ทางศูนย์Ïได้เขียนแนบรายละเอียด
วิธีใช้ของสินค้าเเต่ละชนิดอย่างละเอียดแนบไปด้วย ขณะ
ที่ของกำาลังเดินทางอยู่ก็ได้รับข่าวไม่ดีว่าผู้ป่วยช็อคเข้าไอซียู 
ทางศูนย์Ïจึงแจ้งกับผู้ดูเเลทางโน้นว่าถ้าแพทย์อนุÞาต ก็
ใหผ้ลิตÀัณ±์เสริมอาหารในบางชนิดก่อน เเละหากออกจาก
ไอซียูเเล้วจึงให้ทั้งหมดตามคำาเเนะนำาจากบริษัทÏ เเละหลัง
จากนั้นก็เงียบไป

ประมาณ 3 สปัดาห ์ไดม้กีารตดิตอ่กลบัมาวา่ เราจดัอะไรมา
ให้ Bob กิน ทางเราก็รู้สึกตกใจนึกว่า Bob ได้เสียชีวิตเเล้ว 
เเต่คำาตอบที่เขาตอบกลับมาคือ Bob ดีวันดีคืน การทรงตัว
ดีขึ้น หน้าตามีเลือดฝาด สุขÀาพจิตดีขึ้น จากคนที่ไม่เคยยิ้ม 
ก็กลับมายิ้มเเย้มแจ่มใส หัวเราะเสียงดัง ผิวพรรณบริเวณ
ข้อต่อที่ดูมีป˜Þหา ก็กลับมาดูดี นิ่ม และมีสีที่ดูเหมือนคน
สุขÀาพดีทั่วไป มาถึงวันนี้ สองเดือนแล้วที่ Bob ได้ใช้
ผลิตÀัณ±์เสริมอาหารของไทยธรรม สุขÀาพยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆ 
เเละที่สำาคัÞ Bob ไม่ต้องไปให้ทรีทเม้นท์อีกเเล้ว

ู 
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ตับ เป็นอวัยวะที่มีขนาดใหÞ่อันดับสอง รองจากผิวหนัง มี
บทบาทสำาคัÞในกระบวนการเผาผลาÞ ของร่างกาย การ
กำาจัดสารพิษ และพิษของยา รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของการ
สังเคราะห์ และการทำาลายไขมัน การสะสมไกลโคเจน ซึ่ง
เป็นรูปแบบหนึ่งของพลังงานสำารอง การสังเคราะห์โปรตีน
ในพลาสมา การผลิตน้ำาดี เพ่ือตีไขมันให้แตกตัวเป็นโมเลกุล
เล็กๆ เพื่อให้น้ำาย่อยไขมันทำางานได้ง่าย

ความผิดปกติของตับ มีตั้งแต่ โรคตับอักเสบ โรคตับแข็ง 
ทอ่น้ำาดอีดุตนั และมะเรง็ตบั ตบัมหีนา้ทีก่ำาจดัสารพษิออกจาก
ร่างกาย ในขณะที่กลูต้าไธโอน ซึ่งเปนสารต้านอนุมูลอิสระ
ซึ่งผลิตขึ้นได้เองภายในเซลล และพบมากที่สุดในตับ ทํา
หน้าที่กําจัดสารพิษออกจากตับอีกทีหนึ่ง ระดับกลูต้าไธโอน
ในเลือด จึงมีความสำาคัÞอย่างยิ่งยวด กับสุขÀาพที่ดีของตับ 

สารอาËารล้า§¾ิÉ
เ¾ิèÁกลÙต้าä â̧อน

กลูต้าไธโอน ถูกสังเคราะหขึ้นภายในเซลลร่างกาย จาก
กรดอะมิโน 3 ชนิด คือ แอล-ซีสเทอีน แอล-กลูตามีน 
และ ไกลซีน หากร่างกายมีระดับกลูต้าไธโอนต่ำา จะเกิดการ
สะสมของสารพษิในสมอง เนือ้เยือ่ไขมนั และระบบประสาท 
อวยัวะทีจ่ะไดร้บัผลเสยีอยา่งยิง่ คอื ตบั เนือ่งจากไมส่ามารถ
กำาจัดสารพิษได้ จะเกิดสารพิษสะสมในตับ การเพิ่มระดับ
กลูต้าไธโอนในกระแสเลือด จะทําให้ตับกําจัดสารพิษได้ดี
ขึ้น และมีการทํางานที่ดีขึ้นด้วย

สารอาËาร·ÕèใËผ้ล´Õต‹อตºั ÁṌ §ัต‹อä»นÕé
เลซทินิ (Lecithin) ประกอบด้วยสารสำาคัÞ คือ ฟอสโฟทิดีลโคลีน 
มคีณุสมบตั ิปรบัสมดลุโคเลสเตอรอล บำารงุสมอง และระบบ
ประสาท บำารุงตับ และให้ผลดีกับโรคตับหลายชนิด เช่น 
ตับอักเสบทั้งเ©ียบพลัน และเรื้อรัง ตับแข็ง ไขมันเกาะตับ 
และÀาวะตับถูกทำาลายจากสารพิษ

LEVA
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สารฟอสโฟทิดีลโคลีน มีฤทธิìต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป‡องกัน
เซลล์ตับจากยา สารเคมี สารพิษ และแอลกอÎอล์ และช่วย
ซอ่มแซมเซลลต์บัทีเ่สยีไปแลว้ได ้เชน่ โรคตบัแขง็ ซึง่มีผงัผดื
เกาะทีต่บัเปน็จำานวนมาก พบวา่เลซทินิชว่ยสลายผงัผดืทีเ่กาะ
ตับได้ และยังช่วยในเรื่องไขมันเกาะตับ เนื่องจากสามารถ
เร่งการเผาผลาญไขมันที่ตับ 

เลซิทินยังมีประโยชน์ด้านอื่นๆต่อสุขÀาพ คือ บำารุงสมอง 
และระบบประสาท ป‡องกันสมองเสื่อม และความจำาเสื่อม 
ปรับสมดุลโคเลสเตอรอล ลดการเกาะติดของโคเลสเตอรอล
ที่ผนังหลอดเลือด ช่วยป‡องกันการเกิดนิ่วในถุงน้ำาดี

ไกลซนี (Glycine) หนึง่ในสามของกรดอะมโินทีเ่ปน็สว่นประกอบ
หลักของกลูต้าไธโอน นอกจากช่วยเพิ่มระดับกลูต้าไธโอนใน
กระแสเลือด และในตับแล้ว ไกลซีนยังมีฤทธิìลดอาการอักเสบ 
และช่วยกำาจัดสารพิษจากตับได้ด้วย
  
เอน อะเซทีล แอล ซีสเทอีน ( N-Acetyl L-Csytein ) 
หนึ่งในสามของกรดอะมิโน ที่เป็นส่วนประกอบหลักของ
กลูต้าไธโอน ใช้ล้างพิษของยาแก้ปวดพาราเซตตามอล ซึ่ง
ในระดับสูงมีผลเป็นพิษต่อตับ และล้างพิษจากมลÀาวะใน
อากาศ เช่น พิษของคาร์บอนมอนอกไซด์ โคโรฟอร์ม ยูรีเทน 

และ พษิจากยา¦า่แมลง ลา้งพษิจากเคมบีำาบดัท่ีใชร้กัษาผูป้ว่ย
มะเร็ง นอกจากนี้ยังให้ผลลดโคเลสเตอรอล ป‡องกันความ
เสียหายของตับอันเนื่องมาจากการดื่มแอลกอÎอล์ ป‡องกัน
ความเสียหายของไตอันเนื่องมาจากการ©ีดสารสีเพื่อการ
ใช้รังสีวินิจ©ัย ให้ผลดีในผู้ปวยโรคตับที่มีภาวะไตล้มเหลว
ร่วมด้วย
 
แอล กลูตามิค แอซิด (L-Glutamic Acid) หนึ่งในสาม
ของกรดอะมิโนที่เป็นส่วนประกอบหลักของกลูต้าไธโอน 
แอล กลูตามิค แอซิด เป็นกรดอะมิโนท่ีได้ช่ือว่า เป็นอาหารสมอง
โดยธรรมชาติ ในรา่งกาย แอล กลตูามคิ แอซดิ จะถกูเปลีย่น
เป็นกลูตามิน และกาบ้า (GABA) ซึ่งผ่านเยื่อหุ้มสมองได้ 
เป็นสารที่ให้พลังงานแก่สมอง ช่วยฟ„œนฟูสมรรถÀาพทาง
จิตใจ ช่วยเร่งการรักษาเย่ือบุผิวหนัง ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายจาก
อาการออ่นเพลยี ชว่ยควบคมุอาการพษิสรุาเรือ้รงั โรคจติเÀท 
และควบคุมความอยากน้ำาตาล

แอล กลูตามีน (L-Glutamine) นอกจากช่วยคงระดับ
กลูต้าไธโอนในร่างกายแล้ว แอล กลูตามีน ยังช่วยระงับ
ความหิว ซึ่งเป็นกลไกที่สำาคัÞอย่างยิ่งสำาหรับการควบคุม
น้ำาหนัก และการลดน้ำาหนัก เมื่อระดับน้ำาตาลในเลือดลดต่ำา
ลง แอล กลูตามีน จะทำาหน้าที่ยับยั้งการหลั่งอินซูลินจาก
ตับอ่อน ป‡องกันระดับน้ำาตาลลดต่ำามากเกินไป จะทำาให้เรา
ไม่รู้สึกหิว นอกจากระงับความหิวอันเนื่องมาจากน้ำาตาลตก
แล้ว ยังสามารถระงับความอยากเหล้าได้ด้วย ที่น่าสนใจ
สาํหรบัคนไขโ้รคเบาหวาน คอื แอล กลตูามนี ชว่ยใหต้บัออ่น
ทํางานดีขึ้นได้ด้วย

ผู้ปวยโรคตับควรหลีกเลี่ยงการรับประทานน้ําตาล หรือ 
อาหารที่มีรสหวาน เนื่องจากจะทําให้การทํางานของตับ
เสือ่มลง การรบัประทานอาหารจำาพวกแป‡ง และน้ำาตาล โดย
เ©พาะชนดิทีผ่า่นกระบวนการแปรรปูแลว้ จะทำาใหต้บัทำางาน
หนักขึ้น และเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคไขมันเกาะตับ 
และตับแข็งในที่สุด เนื่องจากน้ำาตาลส่วนเกินที่เหลือจากการ
ให้พลังงานแก่ร่างกาย จะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันที่ตับในที่สุด 
เพราะการสังเคราะห์ไขมันทุกชนิดจะเกิดขึ้นที่ตับก่อน จาก
นั้น ไขมันจึงจะถูกลำาเลียงไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย
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เส้นใยอาหารในทางการแพทย์ มีใช้กันมานานแล้ว และมี
การทำาวิจัยมากมาย ถึงประโยชน์ของเส้นใยอาหาร ในแง่
ของการลดน้ำาหนัก การควบคุมน้ำาตาล การควบคุมไขมัน
ในเลือด และการช่วยการขับถ่าย และช่วยระบาย เส้นใย
อาหารมี  2 ชนิด คือ กลุ่มเส้นใยที่ละลายน้ำาได้ (Soluble 
Fiber ) และกลุม่เสน้ใยทีล่ะลายน้ำาไมไ่ด ้(Insoluble Fiber) 
เสน้ใยทีล่ะลายน้ำาได ้จะทำาหนา้ทีด่ดูซบัเอาน้ำาตาล และไขมÑน
บางสว่นออกจากอาหารทีเ่รารบัประทานเขา้ไป ทำาใหน้้ำาตาล
ในกระแสเลือดหลังรับประทานอาหารไม่ขึ้นเร็วเกินไปมาก
คุณสมบัติ ดูดซับน้ำา และพองในทางเดินอาหาร ทำาให้รู้สึก
อิ่ม และทำาหน้าที่เพิ่มปริมาณกากใยให้กับอุจจาระ ขณะที่
เส้นใยที่ละลายน้ำาไม่ได้ ทำาหน้าที่เหมือนไม้กวาด กวาดล้าง
ลำาไส้ให้สะอาด ลดอาการท้องผูก และช่วยให้ขับถ่ายง่ายขึ้น 
สูตรส่วนผสมที่มีเส้นใยทั้งสองชนิด จะช่วยในการควบคุม
น้ำาหนัก ควบคุมน้ำาตาล และไขมันในเลือด 

ÁËัÈจรรย์เส้นใย
อาËารเ¾×èอการ
ล´นéíาËนัก
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ä«เลÕèยÁ Îัส¤์ ¾าÇเ´อร์ (Psyllium Seed Husk): 
เป็นส่วนของเส้นใย และเยื่อเมือก ที่สกัดจากเยื่อหุ้มเมล็ด
ของตน้เทยีนเกลด็หอย มทีัง้เสน้ใยทีล่ะลายน้ำาได ้และเสน้ใย
ที่ละลายน้ำาไม่ได้ ช่วยดูดซับน้ำา และของเหลว เพิ่มปริมาณ
กากอาหาร ทำาให้อุจจาระอ่อนนิ่ม ช่วยระบาย ช่วยดูดซับ
น้ำาตาล และไขมันไว้ นิยมใช้ในสูตรควบคุมน้ำาหนัก หรือ 
ควบคุมระดับน้ำาตาล และโคเลสเตอรอลในเลือด 

กลÙâ¤áÁนáนน (Glucomanan): เสน้ใยทีส่กดัจากหวับกุ 
เป็นเส้นใยที่ละลายน้ำาได้ สามารถดูดซับน้ำา แล้วขยายตัวได้ 
150-200 เท่า เมื่อขยายตัวแล้ว จะมีลักษณะเป็นวุ้นนิ่มๆ 
คงปริมาตร ไม่ถูกดูดน้ำากลับ ไม่มีแกนที่เป็นของแข็ง จึงไม่
เกิดการเกาะติดเยื่อผนังทางเดินอาหาร กลูโคแมนแนนจะ
ไปพองตัวในกระเพาะอาหาร เกิดการกระตุ้นศูนย์อิ่ม ทำาให้
เราไม่รู้สึกหิว

สารสกั´จากกระºอ§เ¾ªร (Cactus Extract): 
นอกจากมีทั้งเส้นใยที่ละลายน้ำาได้ และเส้นใยที่ละลายน้ำาไม่
ได ้กระบองเพชรยงัมสีารตา้นอนมุลูอสิระ และสารสเตอรอล 
ไกลโคไซดส์ (Sterol Glycosides) ซึ่งมีคุณสมบัติในการส่ง
สÞัÞาณหลอกไปทีส่มอง วา่รา่งกายมปีรมิาณน้ำาตาลในเลอืด
เพียงพอแล้ว จึงทำาให้ไม่รู้สึกหิว 

อะ¤าเ«Õย กัÁ (Acacia Gum): มีอีกช่ือหน่ึงว่า กัมอารบิก 
เป็นเส้นใยที่ละลายน้ำาได้ ให้กากใยอาหารสูง  ให้เนื้อสัมผัส
ที่เนียนนุ่ม ไม่ระคายเคืองทางเดินอาหาร นอกจากนี้ยังมี
รายงานการวจิยัวา่  การบรโิÀคกมัอารบกิเปน็ประจำาจะชว่ย
ให้ร่างกายมีความสามารถ และประสิทธิÀาพในการขับถ่าย
ของเสียได้ดี  ซึ่งช่วยได้มากในผู้ป่วยโรคไต  ทั้งยังสามารถ
ช่วยลดโคเลสเตอรอลได้ดีอีกด้วย

ä¤âต«าน (Chitosan): เป็นเส้นใยที่ไม่ละลายน้ำา สกัดได้
จากกระดองป ูมคีณุสมบตัพิเิศษในการดกัจบัไขมนั โดยจะแผ่
เป็นร่างแหในทางเดินอาหาร ไคโตซานมีประจุเป็นบวก จะ
ดูดซับไขมันซึ่งมีประจุลบออกจากลำาไส้ ทำาให้ไคโตซาน เป็น
ที่นิยมในสูตรลดน้ำาหนัก โดยเ©พาะอย่างยิ่งประเทศÞี่ปุ่น

áอ»เ»�œล เ¾¤ติน (Apple Pectin): เป็นเส้นใยละลาย
น้ำาจากแอปเป�œล พองตัวในทางเดินอาหาร ดูดซับไขมัน และ 
น้ำาตาล ช่วยให้รู้สึกอิ่ม

 สÙตรเส้นใยอาËาร
      เ¾×èอการ¤Çº¤ØÁนéíาËนัก
 
 ประกอบด้วยเส้นใยที่ละลายน้ำาได้ และเส้นใยที่
 ละลายน้ำาไม่ได้

ให้ความรู้สึกอิ่ม ทำาให้ควบคุมปริมาณอาหารที่เรา                         
รับประทานได้ดีขึ้น 

 ชว่ยระบาย เนือ่งจากชว่ยเพิม่ปรมิาณกากอาหาร 
 ช่วยทำาให้อุจจาระอ่อนนิ่มเหมาะสำาหรับผู้ที่

 รับประทานผัก ผลไม้ เป็นโรคท้องผูก ไม่ขับถ่าย                   

 ช่วยดูดซับน้ำาตาล และไขมันไว้ เหมาะสำาหรับผู้ที่
 ตอ้งการลดน้ำาหนกั หรอืควบคมุน้ำาหนกั ผูม้นี้ำาตาล 
 และไขมันในเลือดสูง
 ช่วยกำาจัดของเสีย และสารพิษต่างๆ ออกจาก
 ระบบทางเดินอาหาร

วิธีการรับประทาน : รับประทานเส้นใยอาหาร ก่อนการ
รับประทานอาหารอย่างน้อย ครึ่งชั่วโมง ดื่มน้ำาตามมากๆ 
เพื่อให้เวลาเส้นใยพองในทางเดินอาหาร

รÙ้จักกัºเส้นใยÁÕ»ระâยªน์
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สารอาËาร»รัºสÁ´Øล
นéíาตาลในเล×อ´

สารสกดัจากเคลป์ : มงีานวจิยัผลของเคลปŠในการลดน้ำาตาล
ในเลือดในสัตว์ทดลอง ซึ่งมีสมมุติฐานว่า เคลปŠช่วยทำาให้
เบต้าเซลล์ในตับอ่อนทำางานได้ดีข้ึน จากการที่เคลปŠมีฤทธิì
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ มีรายงานการลด
โคเลสเตอรอลตัวร้าย (LDL Cholesterol) และเพิ่ม
โคเลสเตอรอลตัวดี (HDL Cholesterol) ด้วย

สารสกัดจากอบเชย : ในอบเชยมีกลุ่มสารโพลีฟีนอล ที่
ออกฤทธิìคล้ายกับÎอร์โมนอินซูลิน และเป็นสารกลุ่มเดียว
กับ  แคทิชิน (Catechins) ในชาเขียว ทำาให้ช่วยลดระดับ
น้ำาตาลในเลือดได้ ในผู้ป่วยน้ำาตาลในเลือดสูง

อลัฟา ไลโปอคิ แอซดิ : ออกฤทธิìสง่เสรมิÎอรโ์มนอนิซลูนิ ใน
การลดระดบัน้ำาตาลในเลอืด โดยทำาใหเ้ซลลไ์วตอ่อนิซลูนิมาก
ขึ้น เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และมีรายงานว่า ช่วยในเร่ือง
ประสาทตาเส่ือม และต้อกระจก โดยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด
ในหลอดเลือดฝอย ที่ไปเลี้ยงโครงสร้างของดวงตา 

วงการแพทยผ์สมผสานพบวา่ การใชส้ารสกดัธรรมชาต ิรว่ม
กับการรักษาเบาหวานโดยการใช้ยา ตามแบบแพทย์แผนปจ̃จบุนั 
ทำาใหผ้ลการรกัษาผูป้ว่ยเบาหวานดขีึน้ โดยอาจจะทำาใหใ้ชย้า
น้อยลง ทำาให้ตับอ่อนค่อยๆฟ„œนฟู และซ่อมแซมตัวเอง ซึ่ง
เป็นผลดีต่อผู้ป่วยเบาหวาน ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

ประสาทตาเส่ือม และต้อกระจก โดยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด
ในหลอดเลือดฝอย ที่ไปเลี้ยงโครงสร้างของดวงตา

วงการแพทยผ์สมผสานพบวา่ การใชส้ารสกดัธรรมชาต ิรว่ม
กับการรักษาเบาหวานโดยการใช้ยา ตามแบบแพทย์แผนปจ̃จบุนั 
ทำาใหผ้ลการรกัษาผูป้ว่ยเบาหวานดขีึน้ โดยอาจจะทำาใหใ้ชย้า
น้อยลง ทำาให้ตับอ่อนค่อยๆฟ„œนฟู และซ่อมแซมตัวเอง ซึ่ง
เป็นผลดีต่อผู้ป่วยเบาหวาน ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

Àาวะน้ำาตาลในเลือดสูงกว่าค่าปกติ หรือ ที่เราเรียกกันว่า 
“โรคเบาหวาน” เป็นโรคแห่งความเสื่อมอย่างแท้จริง การ
ที่หลอดเลือดของมนุษย์ แช่อยู่ในน้ำาเลือดที่มีค่าน้ำาตาลสูง 
เป็นระยะเวลาหนึ่ง จะทำาให้เกิดพยาธิสÀาพของหลอดเลือด 
คือ หลอดเลือดทั่วร่างกายจะแข็ง เปราะ และหงิกงอ อย่าง
ที่วงการแพทย์กล่าวว่า “เบาหวาน เปนเรื่องของน้ําตาลใน
เลือด แต่เปนโรคของหลอดเลือด”

นéíาตาลในเล×อ´เ·‹าäร จÖ§จะเรÕยกÇ‹าâร¤เºาËÇาน
ตำาราการแพทยว์นิจิ©ยัวา่ ระดบัคา่น้ำาตาลในเลอืดหลงัจาก
การอดอาหารนาน 6 ช่ัวโมง มากกว่า 125 มก.% ผู้ป่วยจะ

ถูกวินิจ©ัยว่า เป็นโรคเบาหวาน ส่วนผู้ท่ีมีระดับน้ำาตาลในเลือด

หลังการอดอาหาร อยู่ระหว่าง 100 – 125 มก.% ถือว่า เป็น

ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคเบาหวาน แต่แท้จริงแล้ว 

คา่น้ำาตาลในเลอืดที ่125 มก.% นัน้ เบตา้เซลลใ์นตบัออ่น ที่

ทำาหนา้ทีผ่ลติÎอรโ์มนอนิซลูนิ ไดเ้สยีชวีติไปอยา่งนอ้ย 50% 

แล้ว ระดับน้ําตาลในเลือดของผู้ที่มีสุขภาพดี ซึ่งเปนระดับ

น้าํตาลในเลอืดทีผู่ป้วยเบาหวานควรตัง้ใจไวเ้ปนจดุมุง่หมาย 

ควรจะมีระดับต่ํากว่า 100 มก.%

สารอาËาร·Õèª‹Çย»รัºสÁ´Øลนéíาตาลในเล×อ´

สารสกัดจากชาเขียว : ในชาเขียวมีสารกลุ่มโพลีฟีนอล
ที่ชื่อ อีจีซีจี (EGCG) ซ่ึงทำาให้ตับอ่อนทำาหน้าทีผ่ลิตอินซูลินได้
ดีย่ิงข้ึน ส่วนสารแคทิชิน (Catechins) ในชาเขียว ช่วยลดการ
ดูดซึมน้ำาตาลเข้าสู่ทางเดินอาหาร 
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ÊารอาËาร
»รัºสÁ´Øล
  ä¢Áันในเล×อ´
»รัºสÁ´Øล
  ä¢Áันในเล×อ´
»รัºสÁ´Øล

1. ไขมันโคเลสเตอรอล แบ่งออกเป็นโคเลสเตอรอลตัวร้าย 
(LDL) ซึ่งทำาให้หลอดเลือดอุดตัน ระดับปกติไม่ควรเกิน 
130 มก./ดล. และ โคเลสเตอรอลตัวดี (HDL) ซึ่งนำาไขมัน
ออกไปกำาจัดที่ตับ ได้จากการออกกำาลังกาย ระดับควรจะมี
มากกว่า 40 มก./ดล.

2. ไขมนัไตรกลเีซอรไ์รด ์เกดิจากการรบัประทานอาหารพวก
แป‡ง และน้ำาตาลสูง ระดับไม่ควรเกิน 150 มก./ดล. ระดับ                                                     
ไตรกลีเซอร์ไรด์สูงเป็นป˜จจัยเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดตีบ                             

มีรายงานถึงสารอาหารที่ช่วยลดระดับไขมันในเลือด ได้แก่ 
กลุ่มน้ำามันชนิดดี เช่น น้ำามันปลา น้ำามันเมล็ดองุ่น น้ำามัน
รำาข้าว น้ำามันดอกคำาฝอย น้ำามันเมล็ดทานตะวัน น้ำามันถ่ัวเหลือง 
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีสารอาหารจากธรรมชาติ ซึ่งมีงาน
วิจัยสนับสนุน ในการลดระดับไขมันในเลือด ดังนี้  

เลซิทิน :  มีรายงานว่า เลซิทินช่วยควบคุมระดับโคเลสเตอรอล 
โดยทำาหน้าท่ีเป็นตัวละลายไขมันในเลือด ทำาให้ไขมันแตกตัวเป็น
อนุÀาคเล็กๆ นักโÀชนาการแนะนำาให้รับประทานเลซิทินเพ่ือ
ป‡องกันไขมันจับตัวท่ีผนังหลอดเลือด

อารติโชค : เป็นพืชพื้นเมืองของแอฟริกาเหนือ มีสารออก
ฤทธิìชื่อ ไซนาริน ( Cynarin ) ช่วยลดไขมันในเลือด ทั้ง
โคเลสเตอรอลตัวร้าย ( LDL ) และไตรกลีเซอร์ไรด์ และ 
เพิ่มโคเลสเตอรอลตัวดี ( HDL ) ไซนารินช่วยการทำางาน
ของตบัไดด้ว้ย และมสีารกลุม่ฟลาโวนอยด ์ชว่ยบำาบดัอาการ
ตับอักเสบเรื้อรัง ต่างกับยาลดไขมันโดยทั่วไป ซึ่งมักจะทำาให้
ค่าเอนไซม์ในตับสูงขึ้น 

กระเทยีมสกดั : จากการวจิยัพบวา่ สารซลัเฟอรใ์นกระเทยีม 
คือ อัลลิซิน (Allicin) สามารถลดปริมาณโคเลสเตอรอล
รวม และโคเลสเตอรอลตัวร้าย (LDL) ได้ดี สูตรที่มีเลซิทิน 
ร่วมกับกระเทียม จะช่วยลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือดได้
ดียิ่งขึ้น 

สำาหรับผู้ที่มีป˜Þหาทั้งโคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอร์ไรด์สูง 
ควรรับประทานน้ำามันปลาเสริม วันละ 2,000 – 3,000 มิลลิกรัม 
จะทำาให้การลดโคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอร์ไรด์ มี
ประสิทธิÀาพดียิ่งขึ้น

ไขมันในเลือดมี 2 ชนิดหลักๆ ดังนี้

Àาวะไขมันในเลือดสูง เป็นป˜จจัยเสี่ยงให้เกิดโรคต่างๆ
มากมาย โดยเ©พาะโรคของหลอดเลือด ไม่ว่าจะเป็น
โรคเส้นเลือดในสมองตีบ หรือแตก ซึ่งจะนำาไปสู่Àาวะ
อัมพาต อัมพฤกษ์ หรือ โรคหลอดเลือดแข็งตัว ซึ่งนำาไป
สูโ่รคหวัใจขาดเลอืดได ้ซึง่เปน็โรคทีท่ำาใหป้ระชากรเสยีªวีติ 
เป็นอันดับต้นๆ 
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ทำาให้เนื้อเยื่อใต้แผลเป็นมีการเรียงตัวที่ดีขึ้น  ลดการเกิด
แผลเป็นนูน (Keloid) ได้ 

สาร EGF ทีส่กดัไดจ้ากกระดกู และกระดกูออ่นของปลาทะเล
บางชนิด จะมีคุณสมบัติที่ดีกว่า EGF สังเคราะห์ เนื่องจาก
เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ จะมีการเข้ากันกับผิวหนังของ
มนุษย์ได้ดีกว่า สามารถนำามาใส่ในเครื่องสำาอางบำารุงผิวใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผิวหน้า ตึง เรียบ เนียน ใส แลดู
อ่อนกว่าวัย และลดเลือนริ้วรอย

ทำาให้เนื้อเยื่อใต้แผลเป็นมีการเรียงตัวที่ดีขึ้น  ลดการเกิด
แผลเป็นนูน (Keloid) ได้ 

สาร EGF ทีส่กดัไดจ้ากกระดกู และกระดกูออ่นของปลา
บางชนิด จะมีคุณสมบัติที่ดีกว่า EGF สังเคราะห์ เนื่องจาก
เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ จะมีการเข้ากันกับผิวหนังของ
มนุษย์ได้ดีกว่า สามารถนำามาใส่ในเครื่องสำาอางบำารุงผิวใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผิวหน้า ตึง เรียบ เนียน ใส แลดู
อ่อนกว่าวัย และลดเลือนริ้วรอย

EGF (Epidermal growth factor) เปน็สารซึง่รา่งกายมนษุย ์
สามารถผลติไดโ้ดยธรรมชาต ิมสีว่นสำาคÞัในการควบคมุการ
ทำางานของร่างกายให้เป็นปกติ กระตุ้นการเจริÞเติบโตของ
เซลล์ เพิ่มจำานวนดีเอนเอ (DNA) อาร์เอนเอ ( RNA) และ
ทำาให้เกิดกระบวนการแบ่งตัวของเซลล์ 

สØ´ยอ´นÇัตกรรÁ¤ÇาÁ§าÁ 
กระตØ้นการสร้า§¤อลลาเจนใต้ผิÇ

ตัวรับ EGF จะอยู่บริเวณชั้นหนังกำาพร้า (epidermis) จึง
มีส่วนในกระบวนการสร้างเซลล์ผิวใหม่ เมื่อผิวหนังเกิด
บาดแผล EGF จะมีปริมาณสูงขึ้น โดยหลั่งออกจากเกล็ด
เลือด เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดแมคโครฟลาช (macrophage) 
และเซลล์ผลิตไฟโบรบลาส (fi broblast) ซึ่งทำาหน้าที่ผลิต
เส้นใยคอลลาเจน และอิลาสติน  EGF จะกระตุ้นให้เซลล์
ช้ันผิวหนังกำาพร้างอกใหม่เพ่ิมข้ึน และมีผลให้เซลล์ยึดติดกัน
ได้มากขึ้น เพิ่มโอกาสในการลดริ้วรอย ทำาให้ผิวหน้าเต่งตึง  
มีรายงานว่า EGF สามารถกระตุ้นการสร้าง และการจัดเรียง
ตัวของเนื้อเยื่อใหม่ ทำาให้ผิวหนังมีปริมาณ ดีเอนเอ (DNA) 
และโปรตีน มากกว่าเดิม

EGF ยังมีผลกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน และอิลาสติน ใน
ผิวหนังชั้นหนังแท้ วงการแพทย์ได้นำาสาร EGF ไปใช้ใน
การรักษาผู้ป่วยที่มีแผลเรื้อรัง เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วย
แผลในกระเพาะอาหาร ผู้ป่วยมะเร็ง รวมถึงผู้ป่วยแผลไหม้ 
เพ่ือเร่งกระบวนการป�ดของบาดแผล รักษาร้ิวรอยหน้าท้องลาย
ที่เกิดจากการคลอดบุตร ลด และป‡องกันการเกิดแผลเป็น  

ทำาให้เนื้อเยื่อใต้แผลเป็นมีการเรียงตัวที่ดีขึ้น  ลดการเกิดทำาให้เนื้อเยื่อใต้แผลเป็นมีการเรียงตัวที่ดีขึ้น  ลดการเกิด

สามารถผลติไดโ้ดยธรรมชาต ิมสีว่นสำาคÞัในการควบคมุการ
ทำางานของร่างกายให้เป็นปกติ กระตุ้นการเจริÞเติบโตของ
เซลล์ เพิ่มจำานวนดีเอนเอ (DNA) อาร์เอนเอ ( RNA) และ
ทำาให้เกิดกระบวนการแบ่งตัวของเซลล์ 

ตัวรับ EGF จะอยู่บริเวณชั้นหนังกำาพร้า (epidermis) จึง
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เราทราบกันมาอย่างดีแล้วว่า แสงแดดเป็นตัวการอันดับ
หนึ่ง ที่ทำาลายผิวสวยของเรา ให้เกิดความหมองคล้ำา ริ้วรอย 
และความแกก่วา่วยั ในผูท้ีเ่ปน็ฝ‡า แสงแดดจะทำาใหฝ้‡าเขม้ขึน้
และในผู้ที่เป็นสิวอักเสบ แสงแดดก็เป็นตัวการกระตุ้นการ
อักเสบของสิวให้เป็นมากขึ้น และแม้แต่ในผู้ที่ไม่เป็นสิว 
การปล่อยผิวเปลือยท่ามกลางแสงจ้า เป็นระยะเวลานาน ก็
สามารถกอ่ใหเ้กดิสวิบนใบหนา้ได ้Àายในระยะเวลาประมาณ 
2 สัปดาห์ หลังการโดนแดด

ในแสงแดด มรีงัสทีัง้ UVA และ UVB โดยที ่UVA เปน็รงัสี
ที่มีความยาวคลื่นยาว (320 - 400 นาโนเมตร) มีอำานาจ
ในการทะลุทะลวงผ่านผิวหนังสูง แสงในช่วงคลื่นของ UVA 
จะทะลุผ่านเข้าชั้นหนังกำาพร้า และชั้นหนังแท้ สามารถ
เข้าไปทำาลายโครงสร้างผิว สร้างความเสื่อมโทรมให้กับ
เส้นใยคอลลาเจน และอิลาสติน ทำาให้ผิวหนังหมดความ
ยืดหยุ่น ก่อให้เกิดความเหี่ยวย่นของผิวหนัง แต่ไม่ทำาให้เกิด
การอักเสบของผิวหนัง

รงัส ีUVB ในแสงแดด เปน็รงัสทีีม่คีวามยาวคลืน่สัน้ปรมิาณ 
(290 – 320 นาโนเมตร) เมื่อผ่านเข้ามาสัมผัสผิวหนัง จะ
ผ่านชั้นหนังกำาพร้า และหนังแท้ด้านบนเข้าไปได้เท่านั้น 

PC Superblock SPF 50
»ก»‡อ§ผิÇสÇยจาก UVA áละ UVB

ไม่สามารถเข้าลึกกว่านั้นได้ แต่รังสี UVB นั้นมีอยู่มากใน
แสงแดด และเป็นสาเหตุของการเกิดผิวไหม้อักเสบ 

ผลิตÀัณ±์กันแดดที่มีตามท้องตลาดส่วนใหÞ่จะปกป‡องผิว
ได้เ©พาะจาก UVB และหากจะระบุบน©ลากว่า ป‡องกัน
รังสี UVA ได้จะต้องผ่านการตรวจวิเคราะห์โดยหน่วยงาน
ที่องค์การอาหารและยาประเทศไทยรับรอง หากเราเป็นผู้
หนึ่งที่ต้องเผชิÞกับแสงแดดจ้า หลายชั่วโมงต่อวัน ควรใช้
ผลิตÀัณ±์กันแดดท่ีกันน้ำาได้ และมีค่า SPF (Sun Protecting 
Factor) มากกว่า 30 ขึ้นไป ปกป‡องผิวได้จากทั้ง UVA 
และ UVB

Pharma Care Cosmetics SuperBlock SPF 50 เหมาะ
สำาหรบั ผูท้ีท่ำางาน หรอื มกีจิวตัรทีต่อ้งใชช้วีติกลางแดดจา้ ผู้
ทีต่อ้งการปกป‡องผวิหนงั ไมใ่หเ้กดิริว้รอย ผูท้ีอ่ยูร่ะหวา่งการ
ทำา Baby Face หรือ ทำาทรีทเม้นท์ใบหน้า ผู้ที่อยู่ระหว่าง
การรักษาฝ‡า กระ รอยด่างดำา

ในการใช้ผลิตภัณฑกันแดดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น จะ
ต้องทาผลิตภัณฑกันแดด ก่อนออกสู่แสงแดด เปนเวลา 
30 นาที     

PC Superblock PC Superblock 
»ก»‡อ§ผิÇสÇยจาก »ก»‡อ§ผิÇสÇยจาก 
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“ถาคุณมีฝา ปานแดง ปานดําบนใบหนา คุณคงไมมีความสุข 
และตองทุกขใจแนๆ ถาตองออกไปพบผูคนนอกบาน 

จะทําอยางไรดีคะ? 
KRYOLAN PROFESSIONAL MAKE-UP ชวยคุณได
ภายใน 10 นาที ปกปดปานของคุณใหหายไปดั่งเนรมิต”

พบปานดําบนใบหน้าที่สดสวยของคุณ ก็ทําให้ใบหน้าคุณดูด้อยไปนะคะ 
KRYOLAN แนะนาํเดอรมา่คลัเลอร รฟีล พาเลท 3 ส ีD18,D3,D64 ใชป้กปด
ปานดําของคุณ และรองพื้นผิวทั่วใบหน้าได้ด้วย

ขั้นตอนแรก ใช้พูู่่กัน KRYOLAN 
No.K10 แตะครีม D18 (สีครีมแดง) 
แตะลงบนบริเวณรอยดำา โดยใช้พู่กัน
กดย้ำาๆ ให้ทั่วรอยดำาจนรู้สึกป�ดมิด
แล้ว ดังÀาพ

ขั้นตอนที่ 2 ใช้พู่กัน KRYOLAN 
No.K10 แตะครีม D3 (สีครีม
เหลือง) แตะทับลงบริเวณรอยปาน
ทบับนรอยสแีรก โดยใชพู้ก่นักดย้ำาๆ 
ให้ทั่วบริเวณที่ลงไว้จนรู้สึกป�ดมิด
แล้ว ดังÀาพ

ใช้พูู่กัน KRYOLAN No.K10 แตะ
ครีม D64 (สีเนื้อ) แตะทับลงบน
บริเวณที่ลงครีมไว้ก่อนแล้ว โดย
ใช้พูู่่กันกดย้ำาๆ ให้ทั่วบริเวณที่ลง
ครีมสองสีไว้ก่อนแล้วจนรู้สึกป�ด
มิด ดังÀาพ  

1 2 3

ภายใน 10 นา·Õ»ก»�´»าน
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เราสามารถทำาการปกป�ดปานไดเ้อง โดยใชพู้ก่นัแตะครมีทลีะ
สี ลงบนรอยปานเป็นชั้นๆ   อย่าลากไปมาเพราะสีจะปนกัน 
ใช้วิธีกดย้ำาๆ แต่ละสีเป็นชั้นๆ แล้วใช้แป‡งฝุ่นเดอร์ม่าคัลเลอร์ 
ฟ�กซิ่ง พาวเดอร์ (พี 4) กดทับลงบนครีมที่คุณลงไว้แล้ว เพื่อ
เป็นการเซ็ทครีมไม่ให้ลอกหลุดออก 

แต่งหน้าได้ตามปกติ วันนี้สไตล์การแต่งหน้าเป็นแบบ 
Professional Look ใช้อายแชโดว์ สีเอิร์ธโทน (สีน้ำาตาล) 
Dark Brown ใช้ลิป Hi gloss สีคริสตัล โรส (Crystal 
Rose) เท่านี้ คุณก็สวยใสกับวันทำางาน บางเบาอย่างเป็น
ธรรมชาติได้ค่ะ

Before

After

คุณเองสามารถดูสวยเป็นธรรมชาติได้ด้วยเครื่องสำาอาง 
KRYOLAN และปกป�ดฝ‡า ปานแดง ปานดำา ได้ง่ายๆ ด้วย
ฝีมือคุณเองÀายใน 10 นาที ทั้งยังดูเนียน และสวยงามดั่ง
เป็นธรรมชาติ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 
โทรศัพท์ 02-363-7699

Before

คุณเองสามารถดูสวยเป็นธรรมชาติได้ด้วยเครื่องสำาอาง 

4 5
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แชร์ประสบการณ์

´.ª. ภาÁ อØÁาลÕ ( น้อ§เª )      
´.ª. »˜ณณ·ัต âÎÁäªยะÇ§È์ ( น้อ§ต้น¢้าÇ )         
อายุ 3 ปี

จังหวัด นครปฐม                                                                

“ ทัง้คณุแมข่องนอ้งเช  และ คณุแมข่องนอ้งตน้ขา้ว ไดเ้ริม่
รบัประทานน้าํมนัปลาตัง้แตค่ณุแมต่ัง้ครรÀไ์ด ้6 เดอืน โดย
หลังจากที่คุณแม่คลอดน้องทั้งสองออกมาแล้ว คุณแม่ก็ยัง
รบัประทานเองอยู ่โดยนอ้งจะไดร้บัน้ำามนัปลาจากการดืม่นม
คุณแม่ ผลพลอยได้จากการรับประทานน้ำามันปลาเพื่อน้อง
คอื ทำาใหร้ะบบขบัถา่ยของคณุแมเ่ปน็ปกตคิะ่ โดยทีป่กตแิลว้
คณุแมเ่ปน็คนทีท่อ้งผกูมาก   หลังจากท่ีน้องๆเลิกด่ืมนมคณุแม ่ 
น้องๆก็รับประทานกันเอง โดยการเคี้ยว น้องๆªอºรสªาติ
มาก จนถงึปจ̃จบุนั นอ้งไดร้บัประทานน้ำามนัปลา มาประมาณ
เกือบ 4 ปีแล้ว ทั้งสองคนมีพั²นาการที่ดีมาก น้องเชเริ่ม
อ่านหนังสือได้ตั้งแต่ยังไม่เข้าอนุบาล   มีความจำาดี สามารถ
อ่านตัวอักษรÀาษาไทย และÀาษาอังกฤษบางตัวได้ดีมาก 
และสามารถจำาเนือ้เรือ่งนทิานทีม่อียูท่ีบ่า้นไดท้กุเลม่ ไมว่า่จะ
เปน็Àาษาไทย และÀาษาองักฤษ บางคำาสามารถสะกดเองได ้
หนังสือนิทานที่บ้านมีมากกว่า 20 เล่ม น้องเช สามารถเล่า
นิทานให้ฟ˜งได้หมดทุกเล่ม ส่วนน้องต้นข้าว มีพั²นาการที่ดี
ทางด้านความจำา พั²นาการทางด้านกล้ามเนื้อ ชอบศิลปะ 
สามารถแยกส่วนต่างๆของÀาพได้ ชอบวาดรูประบายสี ซึ่ง
ทำาได้ดีมาก น้องเชและน้องต้นข้าวมีพั²นาการที่ดี  ©ลาด
มากๆค่ะ  ทั้งๆที่น้องทั้งสองคนเป็นเด็กเตรียมอนุบาลแต่ก็มี
ความสามารถเกินวัยค่ะ”

ฟ�ช โฟร์ตี้

“ทั้งน้องเช และ น้องต้นข้าว 
มีพั²นาการที่ดีมากๆ 

ทั้งที่ยังไม่เข้าเรียนอนุบาล”ทั้งที่ยังไม่เข้าเรียนอนุบาลทั้งที่ยังไม่เข้าเรียนอนุบาล

น้องเช น้องต้นข้าว

     

จังหวัด นครปฐม                                      

น้องเช น้องต้นข้าว
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แชร์ประสบการณ์

¤Øณ อารÁณ์ Èรนราย
ชื่อเล่น รมณ์   
อายุ  38  ปี   
อาชีพ  ทำาสวนยาง 
จังหวัด นครศรีธรรมราช

“ตอนที่ดิ©ันอายุ  28  ปี เวลาที่ดิ©ันทานข้าวหรือดื่มน้ำา 
เข้าไปจะมีอาการแน่นหน้าอก  กลืนข้าวไม่ลง เหมือนข้าว
ไปตดิทีบ่รเิวณหนา้อกทำาใหห้ายใจไมอ่อก  เปน็หนกัจนบาง
ครัง้ ตอ้งไปลว้งคอ เพือ่ใหอ้าหารทีร่บัประทานเขา้ไปออกมา 
จึงตัดสินใจ ไปพบแพทย์ที่  รพ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช  
แพยทย์แจ้งว่า  ดิ©ันมีอาการลมขึ้นกระเพาะอาหาร  และ
จ่ายยามาให้รับประทาน ผ่านไป  2 - 3  เดือน อาการ
เหล่านั้นกลับมาเป็นอีก คราวนี้เป็นหนักกว่าเดิม  ดิ©ันจึง
กลบัไปพบแพทยท์ี ่รพ.ทุง่สง อกีครัง้  แพทยว์นิจิ©ยัวา่เปน็
โรคกรดไหลยอ้น หยดุทานยาไมไ่ด ้ทกุขท์รมานใจมาก และ
ยงัมอีาการอืน่แทรกซอ้นมาเพิม่ขึน้อกี คอื ปวดทอ้ง  แน่นทอ้ง 
ทอ้งอดื นอนไมห่ลบั  ปวดเมือ่ยทีต่น้คอ เจบ็หนา้อกขา้งขวา
ทะลไุปหลงั ปวดยอดอก ปวดหวัใจ เสมหะมกีลิน่คาวเลอืด  
2-3 ปีหลัง ดิ©ันเป็นหนักถึงขนาดเข้าๆออกๆ รพ.สัปดาห์
ละครั้งเลยทีเดียว ดิ©ันสรรหายามารับประทาน ใครบอก  

ยาทีไ่หนด ีด©ินักซ็ือ้มารบัประทาน แตก่ไ็มเ่หน็ผล  ในเดอืน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554   มีการจัดสัมมนาเรื่องผลิตÀัณ±์
เสริมอาหารของ บริษัท ไทยธรรมÏ ที่ จ.กระบี่  พอดิ©ัน
ไดฟ้ง̃ ด©ินักต็ดัสนิใจเลอืกรบัประทานผลติÀณั±เ์สรมิอาหาร
ของบริษัท ไทยธรรมÏ คือ สารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัด
มะเขือเทศ  สารอาหารโคคิวเทนผสมน้ํามันรําข้าว และ
อลัฟลฟา สไปรลูนีา่ วทีกลาส สารอาหารเพือ่เพิม่คลอโรฟลล 
รบัประทานไดเ้พยีง 1 เดอืน อาการทีเ่คยแนน่หนา้อก  ปวดทอ้ง  
ท้องอืด ทานอาหารแล้วแน่นหน้าอกก็ดีขึ้น อาการที่ทรมาน
มาเป็น 10 ปีก็หายไป  และไม่เกิดขึ้นอีกเลย สามารถออก
ไปกรีดยางได้ตามปกติ  ขอขอบคุณ คุณยุพิน กลีบแก้ว ที่
ชักชวนให้ดิ©ันไปร่วมสัมมนาที่  จ.กระบี่ ในวันนั้น และขอ
กราบขอบพระคุณ บริษัท  ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด ที่
นำาสิ่งดีๆผลิตÀัณ±์ดีๆมาให้ดิ©ัน  และครอบครัวค่ะ” 2-3 ปีหลัง ดิ©ันเป็นหนักถึงขนาดเข้าๆออกๆ รพ.สัปดาห์

ละครั้งเลยทีเดียว ดิ©ันสรรหายามารับประทาน ใครบอก

นำาสิ่งดีๆผลิตÀัณ±์ดีๆมาให้ดิ©ัน  และครอบครัวค่ะ” 

เกรพซีด พลัส ไวตากรีนโอริซอล เทน  

“รับประทานไดเพียง 1 เดือน 
อาการที่เคยแนนหนาอก ปวดทอง
ทองอืด เวลาทานอาหารแลวแนนหนาอกก็ดีขึ้น 
อาการที่ทรมานมาเปน 10 ป ก็หายไป”

ก.ย. 53                     ม.ค. 55
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แชร์ประสบการณ์

“ก่อนหน้านี้ ดิ©ันเป็นคนที่มีน้ำาหนักตัวถึง 60 กก. ซึ่งทำาให้
ด©ินัดตูวัใหÞม่าก และรูส้กึอดึอดัมากเวลาใสเ่สือ้ผา้  ด©ินัมี
สิว ริ้วรอย และจุดด่างดำาบนใบหน้า ผมแห้ง ผิวหยาบกร้าน  
จนกระทั่ง  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ดิ©ันอายุ 49 ปี 
ดิ©ันได้มีโอกาส พบกับคุณชัÞÞา อินทรชัย ซึ่งดิ©ันเห็นว่า 
เคา้สวยขึน้มาก  จงึสอบถามวา่ไปทำาอะไรมา ถงึสวยขึน้กวา่
แตก่อ่น จงึไดร้บัคำาแนะนำาวา่ เปน็เพราะผลติÀณั±เ์สรมิอาหาร
ของบรษิทัไทยธรรมÏ หลังจากดิ©ันรับประทานสารสกัดจาก
เมล็ดองุ่นผสมสารสกัดจากมะเขือเทศ และคอลลาเจนจาก
ปลาทะเลน้ําลึก  เป็นเวลา 3 เดือน  ก็เห็นผลได้อย่าง
ชดัเจน คอืน้ำาหนกัตวัลดลงไปถงึ 9 กก. จากเมือ่กอ่น 60 กก.

 

¤Øณสาย·อ§  ªØ‹ÁÁ§¤ล
ชื่อเล่น  สายทอง
อายุ 50 ปี 
อาชีพ  ค้าขาย

จังหวัด เชียงราย  

คอลลาเจน ไฟว์

 เป็นเวลา 3 เดือน  ก็เห็นผลได้อย่าง
ชดัเจน คอืน้ำาหนกัตวัลดลงไปถงึ 9 กก. จากเมือ่กอ่น 60 กก.

เกรพซีด พลัส 

เหลือเพียง 51 กก. เท่านั้น ผิวพรรณที่เคยหยาบกร้าน
กลับกลายเป็นชุ่มชื่น ผ่องใสขึ้น สิวหาย จุดด่างดำาเริ่มจางลง 
รับประทานต่อไปอีก 3 เดือน ผลปรากฏว่า แม่ค้าในตลาด
จำาดิ©ันไม่ได้ เพราะดิ©ันหน้าเด็กลงมาก จุดด่างดำาบน
ใบหน้าหายไป ริ้วรอยตื้นขึ้น ผิวพรรณดี  จนบางครั้งเวลา
ที่ดิ©ันไปช่วยงานตามวัด เพื่อนๆจำาดิ©ันไม่ได้ ก็เรียกดิ©ัน
ว่าน้อง ซึ่งทำาให้ดิ©ันแอบดีใจ  หลายคนขอคำาแนะนำาเรื่อง
ผลติÀณั± ์แลว้ซือ้ผลติÀณั±ข์องบรษิทัไทยธรรมÏ ตามด©ินั  
ซึง่ทำาใหด้©ินัมรีายไดจ้ากการขายผลติÀณั±ข์องไทยธรรม Ï
อีกด้วยค่ะ”

“รับประทานได 3 เดือน แมคาในตลาด
     จําดิฉันไมได เพราะหนาเด็กลงมาก”  พ.ย. 53 ก.พ. 54
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แชร์ประสบการณ์

¤Øณ ส.สิริ¾ร áส§อรØณ  
ชื่อเล่น  ปุย   
อายุ  53   ปี                                                                                      
อาชีพ  ธุรกิจเสริมความงาม  
จังหวัด ชุมพร

“ดิ©ันเคยเป็นคนที่มีป˜Þหาเรื่องการปวดท้องประจำาเดือน 
และมีอาการเหน็บชา ตามนิ้วเท้า ซึ่งเป็นอาการคล้ายๆ
ตะคริว จนกระทั่งมาพบกับคุณอ้อย  ผู้อำานวยการศูนย์ใหÞ่
ไทยธรรมชุมพร คุณอ้อยได้แนะนำาผลิตÀัณ±์เสริมอาหาร
ของบริษัทไทยธรรมÏ ทำาให้อาการต่างๆของดิ©ันที่เคยเป็น
ต่อเนื่องมานานหายไปเป็นปกติ  ดิ©ันประทับใจ และมั่นใจ
มากในคณุÀาพของผลติÀณั±บ์รษิทัไทยธรรมÏ กเ็ลยตดัสนิใจ
เป�ดศูนย์ย่อย   และหลังจากน้ันดิ©ันจึงรับประทานผลิตÀัณ±์
เสริมอาหารเพือ่บำารงุผวิพรรณและความงาม เพิม่อกี 2 ชนดิ 
คือ คอลลาเจน เปปไตด และ กรดอะมิโนเพ่ือการย้อนวัย   
เพราะปกติแล้วดิ©ันเป็นคนที่เส้นผมขาดง่ายมาก รากผมก็
ไม่แข็งแรง แข็งกระด้าง ใบหน้าก็มีร้ิวรอย หลังจากรับประทาน

จีที แมค บีดริงส์คอลลาเจน ปลา

“เสนผมแข็งแรงขึ้น ไมขาดงายหรือหลุดรวงเหมือน
เมื่อกอน  นิ่มสลวยขึ้น  ริ้วรอยบนใบหนาก็ตื้นขึ้น   
ผิวหนากระชับขึ้น  นอนหลับสนิท และอารมณดีขึ้น”

คอลลาเจน เปปไตด ์และกรดอะมโินเพือ่การยอ้นวยั   ผา่น
ไปประมาณ  1  เดือน เส้นผมแข็งแรงขึ้น ไม่ขาดง่ายหรือ
หลดุรว่งเหมอืนเมือ่กอ่น  นิม่สลวยขึน้  ริว้รอยบนใบหนา้ก็
ตื้นขึ้น   ผิวหน้ากระชับขึ้น  นอนหลับสนิท และอารมณ์ดี
ขึ้นกว่าเดิมค่ะ มีคนทักว่า  ดิ©ันดูเด็กลง  ดูอ่อนกว่าอายุ
จรงิ ทำาใหด้©ินัประทบัใจ   ผลติÀณั±ข์องบรษิทัไทยธรรมÏ
ไม่เคยทำาให้ดิ©ันผิดหวังจริงๆค่ะ”

ต.ค. 53 เม.ย. 55ต.ค. 53 เม.ย. 55
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“ด©ินัเริม่มอีาการปวดขอ้เขา่เมือ่ป ีพ.ศ. 2549 แพทยแ์จง้วา่
เปน็เสน้เอน็อกัเสบ รบัประทานยาแพทยม์าตลอด อาการกไ็ม่
ดีขึ้น ช่วงที่รับประทานยาก็ไม่ปวด พอหมดยาก็ปวดเหมือน
เดิม และเมื่อ พ.ศ. 2554 แพทย์แจ้งว่าข้อเข่าเสื่อม ถ้าจะ
ผ่าตัดต้องใช้เงินถึง  6 หมื ่นบาท  แพทยìเลยให้ยามา
รับประทานอีก กลับมามีอาการเจ็บเหมือนเดิม  ดิ©ันเลย
ตดัสนิใจจะไมร่บัประทานยาอกีแลว้ จนเมือ่เดอืน กรก®าคม  
พ.ศ. 2554 ดิ©ันพบก้อนเนื้อที่เต้านมด้านซ้าย จึงรีบไปพบ
แพทย์  แพทย์แจ้งว่าเป็นเน้ืองอกชนิดหน่ึง แต่ไม่ใช่เน้ือร้ายแรง จงึ
นัดติดตามอาการอีก 6 เดือน  โดยแจ้งว่าเนื้องอกประเÀท
นี้มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำาได้อีก และอาจแพร่กระจายไปตาม
กล้ามเนื้อเต้านม ถ้ามันแข็งเต็มเต้านมเมื่อไหร่ อาจต้องตัด
เต้านมออก ดิ©ันเครียดมาก ความดันข้ึนเกือบ 200 จึงตัดสินใจ
โทรหา คุณวัลทณีย์ ห้องสีปาน โดยแนะนำาใหร้Ñºประทาน 
สารสกดัเมลด็องุน่ผสมสารสกดัมะเขอืเทศ และกระดกูออ่น
ปลาฉลาม รว่มกบัการใชท้ีร่ดัเขา่ไวทอป  ประมาณ 3 เดอืน 

แชร์ประสบการณ์

ลาดีน

ที่รัดเข่า

เกรพซีด พลัส เกรพซีด พลัส 

“รับประทานผลิตภัณฑ รวมกับใชที่รัดเขาไวทอป
ไดประมาณ 3 เดือน อาการปวดเขาหายไป 

ไมตองผาตัดแลว”

¤ØณเกÉร รัตน¾ัน¸์   
ชื่อเล่น  ษร
อายุ  54  ปี
อาชีพ  ทำาสวน 
จังหวัด  นครศรีธรรมราช

ดิ©ันไม่มีอาการปวดเข่าอีกแล้วค่ะ  แล้วหัวเข่าก็แข็งแรง
มากขึน้ สามารถยดืหรอืงอเขา่ได ้ และสามารถเดนิขึน้บนัได
ได้ จากที่เมื่อก่อนแค่เงยดูบันไดก็กลัวแล้ว ดิ©ันรับประทาน
ผลิตÀัณ±์ของไทยธรรมต่อจนครบ 6 เดือน และเมื่อวันที่ 
24 มกราคม  พ.ศ. 2555 แพทย์นัดติดตามอาการเพื่อทำา
แมมโมเกรม เอก็ซเรยเ์ต้านม ไม่มีก้อนเนื้อที่จะเกิดขึ้นใหม ่
ดิ©ันดีใจมาก นี่คือความมหัศจรรย์ของผลิตÀัณ±์อาหารเสริม
ท่ีมีคุณÀาพจริงๆ ดิ©ันขอขอบคุณ คุณวัลทณีย์ และขอขอบคุณ 
บริษัทไทยธรรม มากเลยค่ะ”

ที่รัดเข่า

เกรพซีด พลัส เกรพซีด พลัส 
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แชร์ประสบการณ์

¤ØณÁณฑา   ¾ระจัน·ร์
ชื่อเล่น ติëม 
อายุ  41  ปี
อาชีพ  ทำาสวน 
จังหวัด ชุมพร

“เมื่อปี พ.ศ. 2549 ดิ©ันเข้ารับการผ่าตัดบริเวณมดลูก 
เนื่องจากเป็นเนื้องอก หลังจากที่ผ่าตัดมาแล้วประมาณ 3 ปี 
ก็เกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรงที่บริเวณแผลที่ผ่าตัด จึง
ตัดสินใจไปพบแพทย์  แพทย์แจ้งว่าเป็นผังผืดบริเวณแผลที่
ผา่ตดั แพทยจ์งึใหย้าแกป้วดมารบัประทาน และแจง้วา่  ถา้
ดิ©ันทนปวดไม่ไหวอาจจะต้องผ่าตัดอีกครั้ง   ดิ©ันกลัวการ
ผา่ตดัมาก จงึอดทน  ถงึแมว้า่บางครัง้จะปวดมากกต็าม จน
ในปี พ.ศ. 2553 ดิ©ันได้มีโอกาสรู้จักกับคุณธนพร  ผลขจี และ
ได้แนะนำาให้ทานผลิตÀัณ±์สารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัด
มะเขือเทศ เพ่ือช่วยดูแลในเร่ืองสุขÀาพ  จนในปี พ.ศ. 2555 

เกรพซีด พลัส 

เฟยหลง

ฟชเชอร์ ฟช

กางเกงใน

“รบัประทาน สมนุไพรจนี น้าํมนัปลาสตูรเขมขน  และ
กางเกงใน  เสนใยอัจฉริยะ MBF ผลปรากฏวาอาการดี
ขึ้นอยางไมนาเชื่อ  จากที่เคยปวดทองมาก ก็ทุเลาลง”

ดิ©ันได้มีโอกาสเข้าร่วมงานอบรมผลิตÀัณ±์เสริมอาหารของ
บริษัทไทยธรรมÏ และได้รับคำาแนะนำาให้ทานผลิตÀัณ±์
เพิ่มเติม  คือ สมุนไพรจีน น้ํามันปลาสูตรเข้มข้น  และ
กางเกงใน  เส้นใยอัจฉริยะ MBF ผลปรากฏว่าอาการดีข้ึน
อย่างไม่น่าเชื่อ  จากที่เคยปวดท้องมาก ก็ทุเลาลง  ขอ
ขอบคุณบริษัทไทยธรรมÏมากๆค่ะ ที่ทำาให้ดิ©ันไม่ทรมาน
อีกต่อไป” 
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ผลิตภัณฑ์เ¾×èอการ»รัºสÁ´Øล
นéíาตาลในเล×อ´
จากชาเขียว เคลปŠ ซินนามอน และอัลฟา ไลโปอิก แอซิด
วธิใีช ้: รบัประทานซกูาร ์วนัละ 1-2 แคปซลู หลงัอาหารเยน็

ผลิตภัณฑ์เสริÁอาËาร

«Ùการ์
ขนาดบรรจุ : 30 แคปซูล 
ราคาขาย    1,400 บาท 
ราคาสมาชิก 1,100 บาท

ผลิตภัณฑ์เสริÁอาËาร
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เวชสําอางแนะนําโดยแพทย์ผิวหนัง และเภสัชกร 

Recommended by Dermatologists and Pharmacists

Acne Transparent Soap
สบู่ใสสำาหรับผิวเป็นสิว
ผสมน้ำามันเมล็ดองุ่น สารสกัดจากเปลือกมังคุด
สารสกัดจากใบมะกอก สารสกัดจากรากแดนดีไลออน 
ขนาดบรรจุ 70 กรัม ราคาขาย 400 บาท 
ราคาสมาชิก 320 บาท

Functional 
Soap
สºÙ‹เ¾×èอการ·íา¤ÇาÁสะอา´ 
áละºíารØ§ผิÇ¾รรณ·Õè¤Øณรัก

Functional Soap สºÙ‹·Õèเ»šนÁากกÇ‹าสºÙ‹

Rejuvenation Transparent Soap
สบู่ใสเพื่อผิวสดใส ลดเลือนริ้วรอย
ผสมโปรตีนไหม คอลลาเจน และ EGF
ขนาดบรรจุ 70 กรัม ราคาขาย 525 บาท 
ราคาสมาชิก 420 บาท

Whitening Transparent Soap
สบู่ใสเพื่อผิวขาวใส
ผสมน้ำามันเมล็ดองุ่น สารสกัดจากมะเฟ„อง 
สารสกัดจากทับทิม สารสกัดจากอะเซโรล่า เชอร์รี่ 
ขนาดบรรจุ 70 กรัม ราคาขาย 400 บาท 
ราคาสมาชิก 320 บาท

Whitening Transparent Soap
สบู่ใสเพื่อผิวขาวใส

ราคาสมาชิก 420 บาท

Functional Soap สºÙ‹·Õèเ»šนÁากกÇ‹าสºÙ‹

Rejuvenation Transparent Soap
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เวชสําอางแนะนําโดยแพทย์ผิวหนัง และเภสัชกร
Recommended by Dermatologists and Phamacists

Superblock
SPF 50

ขนาดบรรจุ : 22 กรัม
ราคาขาย    1,250 บาท 
ราคาสมาชิก 980 บาท

ผลิตÀัณ±์กันแดด และ ลดริ้วรอย

ปกป‡องผิวสวยจาก UVA และ UVB

ปกป‡องรังสี UVA ลดการทำาลายเส้นใยคอลลาเจนใต้ผิว

ปกป‡องรังสี UVB ลดการไหม้ และการอักเสบของผิวสวย

ท่ามกลางแสงแดด

สูตรกันน้ำา ทาเพียงครั้งเดียว ติดทนนานตลอดวัน

บางเบา ไม่เหนอะหนะ ไม่ก่อให้เกิดสิว

ผลิตÀัณ±์กันแดดปกป‡องทั้ง UVA และ UVB
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Aqua Splash 
Moisturizer

เนื้อครีมถูกออกแบบให้ทิ้งความชุ่มชื่นไว้บนผิวหนัง
ตลอดวัน จากการทาเพียงหนึ่งครั้งก่อนการแต่งหน้า
มีส่วนผสมของสารสกัดจากพืชพรรณธรรมชาติหลาก
หลายชนิด
ลดเลือนริ้วรอยเล็กๆ และป‡องกันริ้วรอยจากความ
แห้งกร้าน 
ปราศจากความมัน และไม่ก่อให้เกิดสิว

ขนาดบรรจุ : 22 กรัม 
ราคาขาย   1,250 บาท 
ราคาสมาชิก 980 บาท

เวชสําอางแนะนําโดยแพทย์ผิวหนัง และเภสัชกร
Recommended by Dermatologists and Phamacists

ผลิตÀัณ±์มอยส์เจอร์ไรซ์เซอร์ ให้ความชุ่มชื่นผิว 
ด้วยเนื้อครีมพิเศษ ที่เพิ่มความชุ่มชื่นโดยไม่ทำาให้
เกิดความมันบนผิวหน้า

Recommended by Dermatologists and Phamacists

ปกป‡องรังสี UVA ลดการทำาลายเส้นใยคอลลาเจนใต้ผิว

ปกป‡องรังสี UVB ลดการไหม้ และการอักเสบของผิวสวย

ท่ามกลางแสงแดด

สูตรกันน้ำา ทาเพียงครั้งเดียว ติดทนนานตลอดวัน

บางเบา ไม่เหนอะหนะ ไม่ก่อให้เกิดสิว
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Italy Trip ท่องเที่ยวอิตาลี ประทับใจไม่รู้ลืม

รวมพลังใจไทยธรรมหน้าโคลอสเซียม

Àาพประทับใจกับหอเอนเมืองป�ซ่า พิซซ่าอาหารมื้อแรกที่อิตาลี cin cin 

ต้องท่านี้ถึงจะเรียกว่ามาถึงน้ำาพุเทรวี่
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ล่องเรือกอนโดล่าชมความสวยงามของเกาะเวนิส

ท่าเรือตรอนเคตโต้เตรียมเดินทางสู่เกาะเวนิส



Áอºเ§ินส´ 200,000 ºา· สÁ·º·Øนสร้า§âร§§านผลิตยา Áาตร°าน GMPÁอºเ§ินส´ 200,000 ºา· สÁ·º·Øนสร้า§âร§§านผลิตยา Áาตร°าน GMPÁอºเ§ินส´ 200,000 ºา· สÁ·º·Øนสร้า§âร§§านผลิตยา Áาตร°าน GMP

ÁÙลนิ¸ิ ä·ย¤Øณ¸รรÁ 
â´ยºริÉั· ä·ย¸รรÁ อัลäลáอน«์ จíากั´ 

 ¢อ§¤ณะเภสัªÈาสตร์ ÁËาÇิ·ยาลัยส§¢ลาน¤ริน·ร์ 

ถ่ายÀาพร่วมกับคณาจารย์คณะเÀสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “สู้ สู้ ค่ะ”

พี่น้องไทยธรรมชาวใต้มาเป็นสักขีพยาน

โรงงานผลิตยา มาตรฐาน GMP

เÁ×èอÇัน·Õè 17 ¾ÄÉภา¤Á 2555

 ใครเอ่ย? 
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Áอºเ§ินส´ 200,000 ºา· สÁ·º·Øนสร้า§âร§§านผลิตยา Áาตร°าน GMP
â´ยºริÉั· ä·ย¸รรÁ อัลäลáอน«์ จíากั´ 

 ¢อ§¤ณะเภสัªÈาสตร์ ÁËาÇิ·ยาลัยส§¢ลาน¤ริน·ร์ 
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ตองการศูนยใหญในจังหวัดตอไปนี้

“มารวมเปนสวนหนึ่งของ

      ครอบครัว ไทยธรรม”

ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ มีนโยบายในการกระจาย 
ศนูยใ์หÞท่ัว่ประเทศ เพือ่รองรบัโครงการใหมท่ี่
เตรียมเป�ดตัวในปี 2012 นี้ จึงขอแจ้งให้พี่น้อง
ไทยธรรมÏ ทราบถึงจังหวัดท่ียังไม่มีศูนย์ใหÞ่ 
พี่น้องท่านใด หรือสายงานของพี่น้องท่านใดที่
สนใจ สามารถยืน่แบบฟอรม์แสดงความจำานง
เป็นศูนย์ใหÞ่ได้ท่ี ผู้จัดการเขต (Area Manager) 
และผู้ช่วยผู้จัดการเขต (Assistant Area 
Manager) ทุกท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

¢‹าÇ... »ระªาสัÁ¾ัน¸์

1. คุณปนัดดา วิถีพั²น์ (มด) 
   โทร. 08-3013-9490 
2. คุณรัชชาÀา ไชยมล (วิว) 
   โทร. 08-6312-8125

ภาคกลาง
• กรุงเทพฯ (เขตละ 1 ศูนย)
• กาญจนบุรี
• ฉะเชิงเทรา
• ชัยนาท
• ประจวบคีรีขันธ
• นนทบุรี
• ปทุมธานี
• พระนครศรีอยุธยา
• ลพบุรี
• สมุทรสงคราม
• สมุทรสาคร
• สุพรรณบุรี
• สระบุรี
• สิงหบุรี
• อางทอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
• กาฬสินธุ
• ขอนแกน
• ชัยภูมิ
• นครพนม
• นครราชสีมา (อ.ปากชอง)  
• บุรีรัมย
• บึงกาฬ
• มหาสารคาม
• มุกดาหาร
• ยโสธร
• รอยเอ็ด
• เลย
• ศรีสะเกษ
• สกลนคร
• สุรินทร
• หนองคาย
• หนองบัวลําภู
• อํานาจเจริญ
• อุดรธานี
• อุบลราชธานี

ภาคเหนอื
• เชียงราย
• เชียงใหม 
• ตาก
• นาน 
• พะเยา
• เพชรบูรณ
• แมฮองสอน
• ลําปาง
• ลําพูน
• สุโขทัย
• อุตรดิตถ
• กําแพงเพชร
• พิจิตร
• อุทัยธานี

ภาคใต
• ปตตานี
• พังงา
• ภูเก็ต
• ระนอง
• สงขลา (อ.เมือง)
• สุราษฎรธานี (อ.เกาะพะงัน) 
• ยะลา (อ.เมือง)  

ภาคตะวันออก
• ตราด
• นครนายก
• สระแกว  



สÁกัº·Õèรอ¤อย! สุดยอด Promotion ท่องเที่ยว
ไปกับไทยธรรม 2013 ท่องเที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ ดินแดนที่
สวยงามราวกับเทพนิยายในฝัน 6 วัน 4 คืน เยี ่ยมชม
สวนดอกไม้แห่งเมืองเจนีวา  ถ่ายÀาพกับนาิกาดอกไม้
อันลือชื่อ เท่ียวเมืองโลซานน์ ชมมหาวิหาร น่ังกระเช้าสู่ยอด
เขาทิตลสิ ยอดเขาซึง่สงูทีส่ดุในตอนกลางของประเทศ สมัผสั
กับดอกไม้งาม และหิมะสีขาวในทริปเดียวกัน ไปด้วยกันให้
ได้นะคะ แล้วอย่าลืมพาคนรักของคุณไปด้วย
 
กติกา·‹อ§เ·ÕèยÇ
- มีตำาแหน่งโกเมนขึ้นไป 
- เก็บคะแนน 12 เดือน (กุมÀาพันธ์ 2555 –  มกราคม 2556) 
ท่องเที่ยวประมาณ มีนาคม 2556 
- คะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัว 12 เดือน สะสมรวมกัน 
396,000 คะแนน (เ©ล่ียเดือนละ 33,000 คะแนน) และคะแนน
ยอดกลุ่มของลูกโกเมนชั้นที่ 1 รวมกัน 3,168,000 คะแนน 
(เ©ลี่ยเดือนละ 264,000 คะแนน หากมีโกเมน 8 คน เ©ลี่ย
ยอดกลุ่มคนละ 33,000 คะแนนต่อเดือน)
- ต้องยื่นใบสมัคร Promotion ท่องเที่ยวก่อนวันที่  
5 พฤศจิกายน 2555

ก®เกณฑ์การ¤ิ´¤ะáนน
1. ผู้สมัครทุกท่านจำาเป็นต้องผ่านกติกาข้อแรก (ยอดซื้อ

กลุ่มส่วนตัวสะสม 12 เดือน รวมกัน 396,000 คะแนน) 
และมียอดกลุ่มส่วนตัวของลูกชั้นที่ 1 สะสมเกินกว่า 50% 
(คะแนนกลุ่มลูกโกเมนชั้นที่ 1 สะสมเกิน 1,584,000 
คะแนน) มีสิทธิรับการ Roll Up คะแนนจาก Downline 

2. คะแนนที่ผ่านการ Roll Up จนเสร็จสิ้นแล้วสามารถนำา
มาคำานวณเปน็มลูคา่ตัëวทอ่งเทีย่วได ้เชน่ ทำาคะแนนได ้80% 
จากกติกาจ่ายเงินสดค่าตัëวเป็นมูลค่า 20% ของค่าตัëว เปน็ตน้

3. คะแนนของผูส้มคัรทีท่ำาคะแนนเกนิ 50% ของก®เกณ±์
ข้อ 1 แต่ไม่ถึง 100%  จะถูก Roll-Up ขึ้นไปเป็นคะแนน
ท่องเท่ียวของ Up-Line ท่ีผ่านก®เกณ±์การคิดคะแนนในขอ้ 1

ãËŒÃÒ§ÇÑÅ¡ÑºµÑÇàÍ§ áÅÐ¤¹·Õè¤Ø³ÃÑ¡ä»ÊÇÔÊà«ÍÃ�áÅ¹´�
¡Ñºä·Â¸ÃÃÁ¹Ð¤Ð

 สุดยอด Promotion ท่องเที่ยว
ไปกับไทยธรรม 2013 ท่องเที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ ดินแดนที่
สวยงามราวกับเทพนิยายในฝัน 6 วัน 4 คืน เยี ่ยมชม
สวนดอกไม้แห่งเมืองเจนีวา  ถ่ายÀาพกับนาิกาดอกไม้
อันลือชื่อ เท่ียวเมืองโลซานน์ ชมมหาวิหาร น่ังกระเช้าสู่ยอด ก®เกณฑ์การ¤ิ´¤ะáนนก®เกณฑ์การ¤ิ´¤ะáนน

2013 ใºäÁ้ผลิ·ÕèสÇิสเ«อร์áลน´์
´ินá´น·ÕèสÇย§าÁ´ัè§¤ÇาÁ½˜น
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 ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิÞชวนท่านผู้นำา
ผู้เป็นเจ้าของศูนย์ใหÞ่ และศูนย์ย่อย เยี่ยมชมดินแดน
แห่งอารยธรรมเก่าแก่กว่า 5,000 ปี ของประเทศจีน 
ท่องเที่ยวเมืองเซี่ยงไÎ้ นมัสการพระใหÞ่แห่งวัดเขา
หลิงซาน วดัทีม่นีกัแสวงบÞุจากทกุสารทศิมาเจรÞิÀาวนา 
เยีย่มชมตำาหนักฝ̃นกง สถานท่ีจัดการประชุมพุทธศาสนาโลก 
น่ังเรือแจวชมเมืองเก่าโจวจวง “สุดยอดหมู่บ้านกลาง
น้ำาแห่งเจียงหนาน” ÏลÏ พร้อมช้อปป�œงสนุกสนานกับ
ครอบครัวไทยธรรม ในเดือนตุลาคม 2555 ด้วยเงื่อนไข
สุดพิเศษเ©พาะศูนย์ใหÞ่ และศูนย์ย่อยเท่านั้น

1. เป็นผู้นำาที่เป�ดศูนย์ใหÞ่ หรือศูนย์ย่อย 
2. มียอดจำาหน่ายไวทอป (รวมผลิตÀัณ±์เส้นใยอัจ©ริยะ MBF และเครื่องทำาน้ำาอัลคาไลน์ไวทอป) ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2554 ถึง 
   5 ตุลาคม 2555 (12 เดือน) 1,008,000 คะแนน (เ©ลี่ยเดือนละ 84,000 คะแนน) 
3. ผู้ที่ยื่นความจำานงทริป Hi-Light China ครั้งที่ 2 ไม่สามารถนำายอดผลิตÀัณ±์ไวทอป ไปรวมกับโปรโมชั่นยอดศูนย์ประจำาเดือนได้ 

สØ´¾ิเÈÉ! คะแนนทุกคะแนน นำาไปรวมทริปใหÞ่ต่างประเทศ และคะแนน Booming ThaiDham

กติกาท่องเที่ยว
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เ´×อนกันยายน 2554

ËอเกÕยรติยÈ

เ´×อนเÁÉายน 2555

ศูนยยอยที่มียอดจําหนายผานศูนยสูงสุด
ประจําเดือน มีนาคม 2555

¤ØณªÁ¾ÙนØª  âª¤ºØÞเ»‚›ยÁ 
ศูนย์ย่อยไทยธรรมÏ  ศรีนครินทร์  บางเมือง  

จ.สมุทรปราการ
มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์  510,180   บาท

ศูนยยอยที่มียอดจําหนายผานศูนยสูงสุด
ประจําเดือน เมษายน 2555

¤ØณªÁ¾ÙนØª  âª¤ºØÞเ»‚›ยÁ 
ศูนย์ย่อยไทยธรรมÏ  ศรีนครินทร์  บางเมือง  

จ.สมุทรปราการ
มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์  481,230    บาท

เ´×อนÁÕนา¤Á 2555
ËอเกÕยรติยÈ

ศูนยใหญที่มียอดจําหนายผานศูนยสูงสุด
                     ประจําเดือน มีนาคม 2555 

 

ศูนยใหญที่มียอดจําหนายผานศูนยสูงสุด
                     ประจําเดือน เมษายน 2555 

 

 ¾ันตรÕËÞิ§สØรกิจ  ´ÕสØ¤น¸์  
ศูนย์จําหน่ายไทยธรรมฯ สาขา จ.ชุมพร 

มียอดจําหน่ายผ่านศูนย์ 795,820 บาท 

 

 ¾ันตรÕËÞิ§สØรกิจ  ´ÕสØ¤น¸์  
ศูนย์จําหน่ายไทยธรรมฯ สาขา จ.ชุมพร 

มียอดจําหน่ายผ่านศูนย์ 1,017,185  บาท 
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TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ 

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ 

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ 

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

 เสาร 9 มิ.ย. 55

เสาร  16 มิ.ย.55

 อาทิตย 17 มิ.ย.55

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ 

ทีมงานบริษัท

ตารา§สัÁÁนา Áิ¶Øนายน 2555

ตารา§สัÁÁนา กรก®า¤Á 2555
     วัน/เดือน/ป           เวลา            หัวขอ        สถานที่         วิทยากร

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ 

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ 

 Positive Thinking Booming

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ 

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ 

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ 

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ 

อาทิตย 8 ก.ค.55

เสาร 14 ก.ค.55

อาทิตย 15 ก.ค.55

20-22 ก.ค.55

ศุกร 27 ก.ค.55

เสาร 28 ก.ค.55

13.00-17.00 น.

13.00-17.00 น.

13.00 - 17.00 น.

3 วัน 2 คืน.

18.00-21.00 น..

13.00-16.00 น..

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ 

เสาร 7 ก.ค. 55 13.00-16.00 น. ณ หองประชุม โรงแรมRS กาญจนบุรี
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ณ หองประชุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตตรัง
อ.เมือง จ.ตรัง
ณ หองประชุมเบญจมาศ ช้ัน 2 
โรงแรมทักษิณ
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ณ โรงแรมสวนบวกหาด
อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี

ณ หองประชุม ช้ัน 3 
โรงพยาบาล เมืองราช
อ.เมือง จ.ราชบุรี

ณ หองจุลมณ� 9 โรงแรมเคพี แกรนด
อ.เมือง จ.จันทบุรี

ณ หองประชุม โรงเรียนบานเนินหัวโล
อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

เสาร 2 มิ.ย. 55 ณ หองประชุม อบต.ทรายมูล
อ.องครักษ จ.นครนายก

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

เสาร์ 23 มิ.ย. 55 ณ หองพุดน้ําบุษย โรงแรมนานาบุรี
อ.เมือง จ.ชุมพร

ณ หองประชุม โรงแรมซีพาราไดร
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

อาทิตย 29 ก.ค.55 13.00-17.00 น.

     วัน/เดือน/ป           เวลา            หัวขอ        สถานที่         วิทยากร

ณ หองประชุม โรงเรียนตะโหมด
อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

หองประชุม ชั้น 2
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ จํากัด

ณ หองประชุม โรงแรมคริสตัล
อ.หาดใหญ จ.สงขลา

13.00-17.00 น.

13.00-17.00 น.

13.00 - 17.00 น.

13.30 - 17.00 น.

13.00-17.00 น.
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â»รâÁªัèนªØ´ ·ัé§ใส-·ัé§ตÖ§
• Grape Seed Plus lycopene + Collagen V

ราคาพ�เศษ

1,000 บาท
จากราคาเต็ม 1,230 บาท
(1,000 PV/620 BV)

â»รâÁªัèนªØ´ Double Grape Seed Ëน้าใส - äร้½‡า
• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract + 
    Grape Seed Plus lycopene 

ราคาพ�เศษ

1,000 บาท
จากราคาเต็ม 1,230 บาท
(1,000 PV/700 BV)

â»รâÁªัèนªØ´สÁอ§-ËัÇใจ-äต-ผิÇ¾รรณ 
• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract + Orezol Ten 
 + Fisher Gold

ราคาพ�เศษ 

1,500 บาท
จากราคาเต็ม 1,880 บาท
(1,500 PV/1,050 BV)

â»รâÁªัèนªØ´ºíารØ§ËัÇใจ
• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract + Orezol Ten 

ราคาพ�เศษ

1,000 บาท
จากราคาเต็ม 1,380 บาท
(1,000 PV/700 BV)

â»รâÁªัèนªØ´ºíารØ§สÁอ§ áละËลอ´เล×อ´
• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract + Fisher Gold

ราคาพ�เศษ 

1,000 บาท
จากราคาเต็ม 1,180 บาท
(1,000 PV/700 BV)

â»รâÁªัèนªØ´ย้อนÇัย
• GT Mac (30 ซอง) + Grape Seed Oil Plus Spirulina 

ราคาพ�เศษ

2,800 บาท
จากราคาเต็ม 3,180 บาท
(2,800 PV/1,960 BV)

â»รâÁªัèนªØ´เผาผลาÞä¢Áัน-กระªัºสั´ส‹Çน
• GT Mac (30 ซอง) + L-Carnitine Plus

ราคาพ�เศษ

3,000 บาท
จากราคาเต็ม 3,360 บาท
(3,000 PV/1,980 BV)

• Grape Seed Oil Plus Spirulina + Orezol Ten + 
    Fisher Gold

6 มิถุนายน 2555 – 5 สิงหาคม 2555
â»รâÁªัèน»ระจíาเ´×อน
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หวงใยสุขภาพ ใส ใจคุณกับ

นูทราเฮอร เบิล

â»รâÁªัèนªØ´ล ấ¤เลสเตอรอล
• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract + 
    Fisher Fish (2) + Orezol Ten

ราคาพ�เศษ

2,200 บาท
จากราคาเต็ม 2,680 บาท
(2,200 PV/1,540 BV)

จากราคาเต็ม 2,950 บาท
(2,600 PV/1,690 BV)

â»รâÁªัèนªØ´«‹อÁá«Áร‹า§กาย-กระตØ้นภÙÁิต้าน·าน
• Grape Seed Oil Plus Spirulina + Stemmac 
 

ราคาพ�เศษ

1,630 บาท
จากราคาเต็ม 1,880 บาท
(1,630 PV/1,140 BV)

ราคาพ�เศษ

1,400 บาท
จากราคาเต็ม 1,780 บาท
(1,400 PV/980 BV)

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract + Stemmac 

lycopene

lycopene

ฟร�!

ฟร�!

ฟร�!ฟร�!ยอ´ÈÙนย์ย‹อย·Øก 60,000 ºา· 
ได้รับผลิตÀัณ±์ GT Mac มูลค่า 2,400 บาท 

ยอ´ÈÙนย์ย‹อย·Øก 30,000 ºา· 
ได้รับผลิตÀัณ±์กันแดด PC Superblock SPF 50 มูลค่า 980 บาท 
 
  

â»รâÁªัèนสØ´¾ิเÈÉ สíาËรัºนักรÕ¤รÙ·¤นเก‹§
แนะนำาสมาชิกใหม่ทุก 3 คน มียอดซื้อคนละ 3,000 บาท ได้รับ PC Plant 
Stem Cells สเต็มเซลล์จากพืช บำารุง ฟ„œนฟู และซ่อมแซมผิวหน้า 1 ขวด
มีถึง 5 ชนิดให้เลือกตามความต้องการเฉพาะบุคคล มูลค่าขวดละ 600 บาท

â»รâÁªัèนÈÙนย์ย‹อย
โปรโมชั่นทุก 30,000 บาท และทุก 60,000 บาท ไม่ซ้อนกัน 
ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
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ศูนย์ อ.แม่ขรี จ.พัทลุง โทร. (074) 695-288

ศูนย อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร. (074) 552-026

ศูนย อ.หางดง จ.เชียงใหม โทร. (053) 442-374
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ศูนย์ อ.แม่ขรี จ.พัทลุง โทร. (074) 695-288

ถักทอจากเส้นใย MBF โดยมีแร่ธาตุ 42 ชนิด ให้คล่ืนฟาร์อินฟาร์เรด 
รังสีแห่งชีวิต กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ซ่อมแซมเซลล์ ทำาให้
ออกซิเจนไปเล้ียงเน้ือเย่ือมากข้ึน ลดอาการอักเสบ ลดบวม คลาย
กล้ามเน้ือ ลดอาการเจ็บปวด และอ่อนล้า

ผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะ

จากเส้นใย

ที่รัดเข่าไวทอป : กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต
บริเวณข้อเข่า ทำาให้เลือดไปเลี้ยงข้อเข่ามากขึ้น ลด
อาการอักเสบ บวม  เมื่อยล้า คลายกล้ามเนื้อ ลด
เส้นเลือดขอด เหมาะสำาหรับผู้ที่ข้อเสื่อม เข่าเสื่อม 
และข้ออักเสบรูมาตอยด์

ที่รัดเอวไวทอป : กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต
บริเวณเอว ตับ ไต กระเพาะ ลำาไส้ ลดอาการปวด
หลงั เมือ่ยลา้ คลายกลา้มเนือ้ เหมาะสำาหรบัผูท้ีป่วด
หลัง ปวดเอว ผู้ป่วยโรคกระเพาะ โรคตับ โรคไต

ที่รัดข้อศอกไวทอป : กระตุ้นการไหลเวียน
โลหิตบริเวณข้อศอก ลดอาการเมื่อยล้า ลดอาการ
อักเสบ บวม คลายกล้ามเนื้อ เหมาะสำาหรับผู้ที่
ข้อศอกอักเสบ เจ็บข้อศอก หรือใช้กล้ามเนื้อแขน
มากในชีวิตประจำาวัน
     

ทีร่ดัขอ้มอืไวทอป : กระตุน้การไหลเวยีนโลหติ
บริเวณข้อมือ ลดอาการเมื่อยล้า ลดอาการอักเสบ 
บวม คลายกลา้มเนือ้ เหมาะสำาหรบัผูท้ีข่อ้มอือกัเสบ 
เจ็บข้อมือ หรือ ใช้ข้อมือมากในชีวิตประจำาวัน
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