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บ้านนี้
ข อ ง เ ร า

ไทยธรรม 
ฉบับรักตับ-ไต
	 ตับ	 และไต	 เป็นอวัยวะสำ�คัญที่มักจะถูกเร�มองข้�ม	
ทั้งๆ	 ที่อวัยวะทั้งสองเป็นอวัยวะที่จำ�เป็นต่อก�รมีชีวิตอยู่ของ
คนเร�	 เหตุเป็นเพร�ะโรคที่เกิดขึ้นกับตับ	 และไต	 เป็นโรคที่มัก
ไม่มีอ�ก�รชัดเจนใดๆ	 ปร�กฏให้เห็น	 หรือรู้สึก	 กว่�จะรู้สึก	
หรือรู้ว่�เป็นโรคตับ	 หรือโรคไต	 ก�รดำ�เนินของโรคก็มักจะ
ดำ�เนินไปในระยะท้�ยแล้ว
 
	 ไทยธรรม	 ขอสนับสนุนให้สม�ชิกไทยธรรมทุกท่�น	
พบแพทย์เพ่ือตรวจร่�งก�ยประจำ�ปี	โดยเฉพ�ะตรวจก�รทำ�ง�น
ของตับ	 และไต	 อย่�งน้อยปีละ	 2	 ครั้ง	 และเร�ได้เตรียม	 TDA	
Protocol	 II	 :	 วิถีไทยธรรมในก�รซ่อม	 และฟื้นฟูสุขภ�พตับ	
และไตของท่�นภ�ยใน	12	สัปด�ห์	 ไว้แล้ว	 เพื่อสุขภ�พตับ-ไต	
ของท่�น	และคนที่ท่�นรัก
 
เตรียมพบกับ TDA Protocol II ที่ไทยธรรม
ในเดือนกันยายนนี้ค่ะ
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 ดิฉันมีปัญห�เร่ืองสุขภ�พเยอะม�ก เร่ิมจ�กประจำ�เดือนท่ีม�
ผิดปกติ ม�คร้ังแรกตอนอ�ยุ 16  แต่ละเดือนเป็นน�นกว่� 7 วัน และ
มีปริม�ณเยอะม�ก มีอ�ก�รปวดท้องร่วมด้วย จนผ่�นไป 2 ปี ประจำ�เดือน
เร่ิมม�ไม่ปกติ และข�ดห�ยไปน�นถึง 5 เดือน ดิฉันจึงไปพบแพทย์ 
และรักษ�ด้วยก�รรับประท�นฮอร์โมน แต่เกิดอ�ก�รมึนหัว บ้�นหมุน 
อ�เจียน จึงเปล่ียนเป็นแบบฉีดฮอร์โมนให้ไข่ตก ตอนแรกก็ไม่มีปัญห�อะไร 
จนผ่�นม� 2 ปี ก็เกิดอ�ก�รมึน และหนักหัว มือเท้�ไม่มีแรง เร่ิมมี
จุดแดงท่ีฝ่�มือ ผิวหนังแห้ง และปวดต�มข้อ และยังมีอ�ก�รปวดท้อง 
ลำ�ไส้อักเสบ ท้องผูกด้วย ตัวก็เหลืองซีด ผมร่วง แพทย์สงสัยว่�จะเป็น 
SLE  ได้แต่รักษ�ต�มอ�ก�รท่ีเป็น ดิฉันเครียดม�ก จนเป็นโรคซึมเศร้�
รับประท�นย�นอนหลับ ก็ไม่หลับ ลองรักษ�ด้วยสมุนไพร และอีก
หล�กหล�ยวิธี ไปพร้อมๆกับสร้�งสภ�วะจิตใจท่ีดี อ�ก�รก็เร่ิมดีข้ึน แต่
ยังไม่ห�ยข�ด 

 จนดิฉันได้มีโอก�สรู้จักบริษัท ไทยธรรมฯ จ�กก�รแนะนำ�
ของคุณรุ่งทิว� ต�ใจ หรือโค้ชเเนน พร้อมด้วยโค้ชโต้ง และโค้ชนิก
ที่แนะนำ�วิธีก�รดูแลสุขภ�พ และให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ดิฉันตัดสินใจ
รับประท�นผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�รแบบจัดชุดใหญ่เลยค่ะ คือ สมุนไพรจีน
ชาชง สารสกัดจากพรีไบโอติกและโพรไบโอติก น้ำามันมะพร้าวสกัดเย็น
ผสมโคคิวเท็น น้ำ�มันปล�ชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น ส�รอ�ห�ร
เพื่อบำ�รุงตับ ส�รสกัดจ�กมะข�มป้อมส�รสกัดเบต้�กลูแคนเพื่อ
กระตุ้นภูมิต�้นท�น ส�รสกัดเมล็ดองุ่นผสมส�รสกัดจ�กมะเขือเทศ  
น้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมส�รสกัดเมล็ดองุ่น  กรดอะมิโนเพื่อ

กระตุ้นก�รสร้�งคอลล�เจนชนิดชงดื่มรสโกโก้ กรดอะมิโนกระตุ้น
การสร้างโกรทฮอร์โมน ส�รอ�ห�รเพื่อก�รย้อนวัย และช�เขียว
สกัดเข้มข้นผสมอ�ห�รเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ชนิดดี หลังจ�กท�นได้
ประม�ณ 1 เดือน ระบบขับถ่�ยดีข้ึนม�ก พุงยุบ ไม่ปวดท้องประจำ�เดือน 
ผิวพรรณท่ีเคยแห้ง ก็กลับดูมีน้ำ�มีนวลม�กข้ึน ผมไม่ร่วง อ�ก�รต่�งๆท่ีเคย
เป็นดีขึ้นอย่�งน่�อัศจรรย์ จนคนรอบข้�งทักว่�ดูดีขึ้นม�ก ปัจจุบันนี้
สุขภ�พของดิฉันเเข็งแรงม�ก และได้เข้�รับก�รอบรมเป็นโค้ชลดน้ำ�หนัก 
และดูแลสุขภ�พของไทยธรรม ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�รจ�ก
บริษัทไทยธรรมฯ ม�กๆค่ะ

คุณสุพัชรางศ์  ธรรมธานินทร์ (โค้ชก้อย)
อายุ : 36 ปี ที่อยู่ : สมุทรสาคร 

 อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว  

“หลังจากทานได้ประมาณ 
1 เดือน ระบบขับถ่าย

ดีขึ้นมาก พุงยุบ 
ไม่ปวดท้องประจำาเดือน 

ผิวพรรณที่เคยแห้ง ก็กลับ
ดูมีน้ำามีนวลมากขึ้น 

ผมไม่ร่วง อาการต่างๆ
ที่เคยเป็นดีขึ้นอย่างน่า

อัศจรรย์”
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ประภาวัลย์ สหพรอุดมการ (เนตร)

 13 ปีท่ีแล้ว ดิฉันมีอ�ก�รเหน่ือยง่�ย ต�มองเห็นเป็นภ�พซ้อน 
คล้�ยคลื่นน้ำ�ทะเล สมองคิดว่�จะบอกให้เลี้ยวซ้�ย แต่ป�กกลับบอกให้
เล้ียวขว� เลยตัดสินใจไปพบแพทย์ พบว่�ดิฉันเป็นโรคกล้�มเน้ืออ่อนแรง 
หรือไมแอสทีเนียแกรวิส (MG) รักษ�ม�น�นกว่� 1 ปี ตัวย�ที่แพทย์
รับประท�น มีสเตอรอยด์ ท่ีทำ�ให้ตัวบวม น้ำ�หนักข้ึน ปวดท้อง เสียวฟัน 
และปวดต�มกล้�มเนื้อ ดิฉันจึงหยุดย�ที่แพทย์สั่ง แล้วหันม�ดูแลโดย
แพทย์ท�งเลือก จนมีโอก�สได้รู้จักกับบริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์  
และลองใช้ผลิตภัณฑ์ส�รสกัดจ�กน้ำ�มันรำ�ข้�วผสมโคคิวเท็น ผ่�นไปเพียง 
10 วัน อ�ก�รกล้�มเนื้ออ่อนแรงดีขึ้นอย่�งเห็นได้ชัด  ร่�งก�ยสดชื่น 
กระชุ่มกระชวย ไม่เหนื่อยง�่ย ดิฉันรู้สึกประทับใจม�ก และด้วยอ�ชีพ
ท่ีดิฉันทำ�อยู่ คือแพทย์แผนไทย ท่ีใช้ก�รนวดเป็นหลัก ร่วมกับก�รรักษ�
ด้วยสมุนไพร ดิฉันค้นพบว่�คนเร�ป่วยด้วยสองส�เหตุ คือข�ดส�รอ�ห�ร
หรือไม่ก็ได้รับส�รอ�ห�รเกินคว�มต้องก�รของร�่งก�ย ทำ�ให้ต้องแก้
ปัญห�ด้วยก�รปรับชนิดของก�รรับประท�นอ�ห�รใหม่ ซึ่งผลิตภัณฑ์
เสริมอ�ห�รของไทยธรรมตอบโจทย์ปัญห�นี้ได้เป็นอย่�งดี เพร�ะเป็น
ส�รอ�ห�รที่มีคุณภ�พสูง ร่�งก�ยดูดซึมไปใช้ได้เลย ทำ�ให้สุขภ�พของ
ดิฉันดีข้ึนเร่ือยๆ ผิวพรรณ และหน้�ต�ก็สดใสข้ึน คนรอบข้�งต่�งก็ทัก
เม่ือเห็นก�รเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนของดิฉัน จนเกิดเป็นก�รบอกต่อ และ
เป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจไทยธรรม ดิฉันมีโอก�สเข้�รับก�รอบรมก�ร
ดูแลสุขภ�พด้วยผลิตภัณฑ์ไทยธรรม และได้นำ�คว�มรู้ไปดูแลสุขภ�พ
ให้กับคนรอบข้�ง ซึ่งนอกจ�กคว�มสุขใจที่ส�ม�รถทำ�ให้ผู้อื่นมีสุขภ�พ
ท่ีดีข้ึนแล้ว ยังส�ม�รถสร้�งร�ยได้ 5 หลักให้กับดิฉันในระยะเวล�อันส้ัน 
และดิฉันยังได้รับตั๋วท่องเที่ยวกับไทยธรรม ที่ประเทศออสเตรเลีย โดย
ก�รจ่�ยเงินเพิ่มเพียงหมื่นกว่�บ�ทเท่�นั้นค่ะ

“นอกจากความสุขใจท่ีสามารถ
ทำาให้ผู้อ่ืนมีสุขภาพท่ีดีข้ึนแล้ว 
ยังสามารถสร้างรายได้ 5 หลัก

ให้กับดิฉันในระยะเวลาอันส้ัน และ
ดิฉันยังได้รับต๋ัวท่องเท่ียวกับ

ไทยธรรม ท่ีประเทศออสเตรเลีย”
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สารอาหาร
บำารุงตับ

6

 ตับเป็นอวัยวะภ�ยในที่มีขน�ดใหญ่ที่สุด	อยู่ในช่องท้อง		ในผู้ใหญ่	ตับมีขน�ด
ประม�ณ	1.2	 –1.5	 กิโลกรัม	 หรือประม�ณ	1/50	 ของน้ำ�หนักร่�งก�ย	 ประกอบด้วย
เซลล์อย่�งน้อย		7	ชนิด	ทำ�หน้�ท่ีต�่งๆ	ม�กกว่�	5,000	หน้�ที่			ส่วนประกอบที่สำ�คัญ
ของตับ	ได้แก่	 เซลล์ตับ	และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน	หลอดเลือด	หลอดน้ำ�เหลือง	เส้นประส�ท	
และท่อน้ำ�ดี		
 ตับสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ ด้วยอัตราเร็วเดียวกับผิว ผม เล็บ และเร�
ส�ม�รถตัดตับออกได้ถึง	1	 ใน	3	 และภ�ยในไม่กี่เดือน	ตับจะซ่อมตัวเอง	จนมีขน�ด
เท่�เดิม	ตับมีเซลล์ทั้งหมด	300,000	ล้�นเซลล์	และตับจะยังไม่แสดงอาการเสียหาย
จนกว่าเซลล์ตับจะถูกทำาลายไปถึง 80%	 เนื่องจ�กตับไม่มีเซลล์ประส�ทรับคว�ม
รู้สึก	 เมื่อตับเสียหาย จึงไม่มีอาการเจ็บปวด และแทบจะไม่มีอาการใดๆ เลย	ตับจึง
ถูกเรียกว่�	“อวัยวะแห่งความเงียบ”	หรือ	The Silent Organ

เอกสารเพื่อการบรรยายภายในบริษัทฯเท่านั้น 
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หน้าที่ของตับ 
1. เป็นโรงงานแปรรูปสาร 

• เปลี่ยนแป้ง และน้ำ�ต�ลส่วนเกินเป็นแป้ง และไขมันใน
ตับ เก็บสะสมเป็นแหล่งพลังง�นสำ�รอง
• เปลี่ยนแป้ง และไขมันในตับ ให้กล�ยเป็นน้ำ�ต�ล เมื่อ
ร่�งก�ยข�ดน้ำ�ต�ล
• เก็บสะสมวิต�มิน และแปรรูปวิต�มินให้อยู่ในรูปท่ีใช้ก�รได้
• แปรรูปกรดอะมิโน โครงสร้�งหลักของโปรตีน เพ่ือเปล่ียน
เป็นกรดอะมิโนชนิดที่ร่�งก�ยต้องใช้ง�น
• สังเคร�ะห์โคเลสเตอรอล และไขมันจำ�เป็นต�่งๆ

2. กำาจัดสารพิษ 
• ทำ�ล�ยแอลกอฮอล์ ย� และส�รพิษบ�งชนิด

3. ผลิตน้ำาดี ซึ่งทำาหน้าที่ตีไขมันให้แตกตัว และช่วยการ
ดูดซึมไขมัน ในกระเพาะอาหาร

ไขมันเกาะตับ : เป็นภ�วะที่มีก�รคั่งของเซลล์ไขมันแทรกอยู่ต�มเนื้อตับ มีทั้งส�เหตุจ�กก�รบริโภคอ�ห�ร พวก
ค�ร์โบไฮเดรต และไขมันม�กเกินไป โดยไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์   และผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ ก�รดื่มสุร� ก�รติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบ บี ซี จ�กโรคภูมิแพ้ตัวเอง จ�กย�บ�งชนิด เช่น ย�สเตียรอยด์ ตับปกติมีไขมัน 4%-5% แต่ตับที่มีไขมัน
เก�ะ จะมีไขมันถึง 30% ขึ้นไป ข่�วดีก็คือโรคไขมันเก�ะตับ เป็นโรคที่รักษ�ได้
โรคตับอักเสบ : มีก�รอักเสบของตับ และเกิดก�รทำ�ล�ยของเซลล์ตับ ทำ�ให้ก�รทำ�หน้�ท่ีต่�งๆ ของตับผิดปกติ ร่�งก�ย
อ�จแสดงอ�ก�รเจ็บป่วยเล็กน้อย หรือไม่แสดงอ�ก�รเลย แต่มักจะนำ�ไปสู่อ�ก�รดีซ่�น มีผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีเหลือง 
ส�เหตุหลักของตับอักเสบคือก�รติดเชื้อไวรัส ส�เหตุอื่นๆ ได้แก่ โรคแพ้ภูมิตัวเอง ภ�วะไขมันเก�ะตับ ก�รดื่ม
แอลกอฮอล์ ก�รใช้ย�บ�งชนิด เช่น ย�พ�ร�เซต�มอล ก�รได้รับส�รเคมี หรือส�รพิษในอุตส�หกรรมในชีวิตประจำ�วัน
โรคตับแข็ง : เป็นภ�วะที่เกิดขึ้นของโรคตับ ซึ่งเกิดจ�กก�รที่ตับได้รับคว�มเสียห�ย และเกิดแผลเป็นอย่�งถ�วร มี
ลักษณะเฉพ�ะ คือก�รมีเนื้อเยื่อพังผืดเกิดขึ้นในเนื้อตับ ส่งผลให้ก�รทำ�ง�นของตับลดลง ไม่ว่�จะเป็นก�รผลิตโปรตีน 
ก�รเก็บสะสมส�รสำ�คัญ และแร่ธ�ตุต�่งๆ ก�รทำ�ล�ยส�รพิษ รวมทั้งปิดกั้นก�รไหลเวียนของเลือดที่ไหลผ่�นตับด้วย

การดำาเนินของโรค
 โรคของตับนั้น เป็นโรคที่มีระยะเวล�ก�ร
ดำ�เนินโรคค่อนข้�งช้� คือ เม่ือเกิดภ�วะไขมันพอกตับ
แล้ว ต้องใช้เวล�น�นม�กกว่� 2 ปี กว่�โรคจะดำ�เนิน
ไปอีกขั้น คือ ตับอักเสบ และกว่�ที่จะพัฒน�ต่อไปเป็น
โรคตับแข็งข้ันท่ี 1 ก็อ�จใช้เวล�เป็น 10 ปี แล้วจึงค่อย
พัฒน�ต่อไปเป็นขั้นที่ 2 และ 3 ซึ่งก็จะมีอ�ก�รบ่งชี้
เพิ่มเติม คือ อ�ก�รตัวเหลือง ต�เหลือง มีน้ำ�ในท้อง
ม�กข้ึน จนถึงระยะสุดท้�ย คือคว�มรู้สึกตัวลดลง อันน้ี
แสดงให้เห็นว่�ประสิทธิภ�พของตับแย่ลง

โรคของตับที่พบบ่อย 
1

2

3

ไขมันเกาะตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง

ประมาณ 10 ปีประมาณ 2 ปี ข้ึนไป

liver
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สารอาหารท่ีให้ผลดีต่อตับ มีดังต่อไปน้ี
 เลซิทิน (Lecithin) ประกอบด้วยส�รสำ�คัญ คือ 
ฟอสฟ�ทิดิลโคลีน มีคุณสมบัติ ปรับสมดุลโคเลสเตอรอล บำ�รุง
สมอง และระบบประส�ท บำ�รุงตับ และให้ผลดีกับโรคตับหล�ยชนิด 
เช่น ตับอักเสบ ทั้งเฉียบพลัน และเรื้อรัง ตับแข็ง ไขมันเก�ะตับ 
และภ�วะตับถูกทำ�ล�ยจ�กส�รพิษ
 ส�รฟอสฟ�ทิดิลโคลีน มีฤทธิ์ต้�นอนุมูลอิสระ ช่วย
ป้องกันเซลล์ตับจ�กย� ส�รเคมี ส�รพิษ และแอลกอฮอล์ และ
ช่วยซ่อมแซมเซลล์ตับที่เสียไปแล้วได้ เช่น โรคตับแข็ง ซึ่งมีพังผืด
เก�ะที่ตับเป็นจำ�นวนม�ก พบว�่เลซิทินช่วยสล�ยพังผืดที่เก�ะตับได้ 
และยังช่วยในเรื่องไขมันเก�ะตับ เนื่องจ�กส�ม�รถเร่งก�รเผ�ผล�ญ
ไขมันที่ตับ 
 เลซิทินยังมีประโยชน์ด้�นอื่นๆ ต่อสุขภ�พ คือ บำ�รุง
สมอง และระบบประส�ท ป้องกันสมองเสื่อม และคว�มจำ�เสื่อม 
ปรับสมดุลโคเลสเตอรอล ลดก�รเก�ะติดของโคเลสเตอรอลที่ผนัง
หลอดเลือด ช่วยป้องกันก�รเกิดนิ่วในถุงน้ำ�ดี

 ไกลซีน   (Glycine)  หนึ่งในส�มของกรดอะมิโนที่เป็น
ส่วนประกอบหลักของกลูต้�ไธโอน นอกจ�กช่วยเพ่ิมระดับกลูต้�ไธโอนใน
กระแสเลือด และในตับแล้ว ไกลซีนยังมีฤทธิ์ลดอ�ก�รอักเสบ และ 
ช่วยกำ�จัดส�รพิษจ�กตับได้ด้วย  
  
 เอ็น-อะเซทีล แอล-ซีสเทอีน (N-Acetyl L-Csytein) 
หนึ่งในส�มของกรดอะมิโน ที่เป็นส่วนประกอบหลักของกลูต้�ไธโอน
ใช้ล้�งพิษของย�แก้ปวดพ�ร�เซต�มอล ซ่ึงในระดับสูงมีผลเป็นพิษต่อตับ 

และล้�งพิษจ�กมลภ�วะในอ�ก�ศ เช่น พิษของค�ร์บอนมอนอกไซด์ 
โคโรฟอร์ม ยูรีเทน และพิษจ�กย�ฆ่�แมลง ล้�งพิษจ�กเคมีบำ�บัดที่
ใช้รักษ�ผู้ป่วยมะเร็ง นอกจ�กนี้ยังให้ผลลดโคเลสเตอรอล ป้องกัน
คว�มเสียห�ยของตับอันเนื่องม�จ�กก�รดื่มแอลกอฮอล์ ป้องกัน
คว�มเสียห�ยของไตอันเนื่องม�จ�กก�รฉีดส�รสี เพื่อก�รใช้รังสี
วินิจฉัย ให้ผลดีในผู้ป่วยโรคตับที่มีภ�วะไตล้มเหลวร่วมด้วย 
 
 แอล-กลูตามิค  แอซิด   (L-Glutamic Acid)
หนึ่งในส�มของกรดอะมิโน ที่เป็นส่วนประกอบหลักของกลูต้�ไธโอน 
กลูต�มิค  แอซิด  เป็นกระดอะมิโนที่ได้ชื่อว่�  เป็นอ�ห�รสมอง
โดยธรรมช�ติ  ในร่�งก�ย แอล กลูต�มิค แอซิด  จะถูกเปลี่ยนเป็น
กลูต�มิน และก�บ�้ (GABA) ซึ่งผ่�นเยื่อหุ้มสมองได้ เป็นส�รที่ให้
พลังง�นแก่สมอง ช่วยฟื้นฟูสมรรถภ�พท�งจิตใจ ช่วยเร่งก�รรักษ�
เยื่อบุผิวหนัง ช่วยให้ร่�งก�ยผ่อนคล�ยจ�กอ�ก�รอ่อนเพลีย ช่วย
ควบคุมอ�ก�รพิษสุร�เรื้อรัง โรคจิตเภท และควบคุมคว�มอย�ก
น้ำ�ต�ล
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 แอล กลูตามีน (L-Glutamine)   นอกจ�กช่วยคง
ระดับกลูต้�ไธโอนในร่�งก�ยแล้ว แอล กลูต�มีนยังช่วยระงับคว�มหิว
ซึ่งเป็นกลไกที่สำ�คัญอย่�งยิ่งสำ�หรับก�รควบคุมน้ำ�หนัก และก�ร
ลดน้ำ�หนัก เมื่อระดับน้ำ�ต�ลในเลือดลดต่ำ�ลง กลูต�มีนจะทำ�หน้�ที่
ยับยั้งก�รหลั่งอินซูลินจ�กตับอ่อน ป้องกันระดับน้ำ�ต�ลลดต่ำ�ม�ก
เกินไป จะทำ�ให้เร�ไม่รู้สึกหิว นอกจ�กระงับคว�มหิวอันเนื่องม�จ�ก
น้ำ�ต�ลตกแล้ว ยังส�ม�รถระงับคว�มอย�กเหล�้ได้ด้วย ที่น่�สนใจ
สำ�หรับคนไข้โรคเบ�หว�น คือ กลูต�มีนช่วยให้ตับอ่อนทำ�ง�นดีขึ้น
ได้ด้วย

 ถังเช่า (Cordycep Sinensis) ง�นวิจัยของถังเช�่
ในเร่ืองของตับ มีก�รบำ�รุงตับ ก�รบำ�บัดตับแข็ง ก�รปกป้องเซลล์ตับ
จ�กอันตร�ยจ�กส่ิงแวดล้อม ส�รพิษ และส�รเคมี ก�รซ่อมเซลล์ตับ และ
ก�รซ่อมตับที่เสียห�ยจ�กไวรัสตับอักเสบ ทำ�ให้เอนไซม์ในตับทำ�ง�น
เป็นปกติ ป้องกันเน้ือเย่ือตับถูกทำ�ล�ยโดยโรคตับแข็ง ป้องกันก�รเกิด
พังผืด และแผลเป็นในตับ เพิ่มก�รผลิตพลังง�นของเซลล์ตับ กระตุ้น
ก�รซ่อมแซมตัวเองของเซลล์ตับ ลดคว�มดันในหลอดเลือดดำ�ใหญ่
ท่ีนำ�เลือดออกจ�กตับ ลดก�รถูกทำ�ล�ยของเน้ือเย่ือตับของเช้ือไวรัสตับ
อักเสบ ลดอ�ก�รอ่อนล้�เนื่องจ�กตับทำ�ง�นผิดปกติ

 เห็ดหลินจือ   (Lingshi)   ป้องกันตับถูกทำ�ล�ยโดย
โลหะหนัก ป้องกันตับถูกทำ�ล�ยโดยส�รพิษ ป้องกันก�รเกิดพังผืดในตับ 
ป้องกันก�รเกิดมะเร็งตับ ป้องกันตับติดเชื้อทั้งไวรัส และแบคทีเรีย 
ยับยั้งขบวนก�รอักเสบของตับ รักษ�โรคตับแข็ง และสล�ยพังผืดที่
เก�ะตับเนื่องจ�กตับแข็ง

 ขมิ้นชัน (Turmeric) ช่วยในก�รล้�งส�รพิษจ�ก
ตับในขบวนก�รล้�งพิษเฟส 2  ลดไขมันพอกตับในสัตว์ทดลอง 
ป้องกันตับจ�กส�รพิษ รักษ�โรคตับแข็งในสัตว์ทดลอง มีง�นวิจัย
ในก�รร่วมบำ�บัดมะเร็งตับในอ�ส�สมัคร ลดอักเสบ และมีฤทธิ์
ต้�นอนุมูลอิสระ

 ชาเขียว  (Green  Tea)   มีส�รสำ�คัญชื่อ EGCG 
ช�เขียวมีง�นวิจัยก�รลดไขมันเก�ะตับ ลดอักเสบ และมีฤทธิ์ต้�น
อนุมูลอิสระ

 ผู้ป่วยโรคตับควรหลีกเลี่ยงก�รรับประท�นน้ำ�ต�ล หรือ 
อ�ห�รที่มีรสหว�น เนื่องจ�กจะทำ�ให้ก�รทำ�ง�นของตับเสื่อมลง 
ก�รรับประท�นอ�ห�รจำ�พวกแป้ง และน้ำ�ต�ล โดยเฉพ�ะชนิด
ที่ผ่�นกระบวนก�รแปรรูปแล้ว จะทำ�ให้ตับทำ�ง�นหนักขึ้น และ
เป็นส�เหตุหลักของก�รเกิดโรคไขมันเก�ะตับ และตับแข็งในที่สุด 
เนื่องจ�กน้ำ�ต�ลส่วนเกินที่เหลือจ�กก�รให้พลังง�นแก่ร่�งก�ย จะ
ถูกเปล่ียนเป็นไขมันท่ีตับในท่ีสุด เพร�ะก�รสังเคร�ะห์ไขมันทุกชนิด
จะเกิดขึ้นที่ตับก่อน จ�กนั้นไขมันจึงจะถูกลำ�เลียงไปยังส่วนต่�งๆ 
ของร่�งก�ย
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สารอาหารบำารุงตับ - ไต

 ตับ  เป็นอวัยวะท่ีทำ�หน้�ท่ีกำ�จัดส�รพิษ	และเป็นศูนย์กล�งของก�รแปรรูป	
ค�ร์โบไฮเดรต	 โปรตีน	 และไขมัน	 ในขณะที่	 ไต	 เป็นอวัยวะที่ทำ�หน้�ที่กรองของเสีย
ออกจ�กร่�งก�ย	และขับออกท�งปัสส�วะ	สภ�วะใดๆ	ก็ต�มที่ทำ�ให้ก�รทำ�ง�นของ
ไตลดลง	 เรียกว่�	 สภ�วะไตว�ย	 (Renal	 Failure)	 ซึ่งมีอ�ก�รตั้งแต่ไตว�ยเรื้อรัง	
จนถึงไตว�ยเฉียบพลัน	ซึ่งต้องอ�ศัยก�รฟอกไต	 ในกระบวนก�รฟอกไต	ร่�งก�ย
จะมีก�รสูญเสียกรดอะมิโนออกไปจำ�นวนหนึ่ง	 ดังนั้น	 ผู้ป่วยที่ได้รับก�รฟอกไต	
ควรจะได้รับส�รอ�ห�รที่มีกรดอะมิโนจำ�เป็นทดแทน	
 มีร�ยง�นว่� กรดอะมิโนบ�งชนิด เช่น  แอล-อ�ร์จินีน แอล-ออร์นิทีน
แอล-กลูต�มีน และแอล-เมทิโอนีน ทำ�ให้ก�รทำ�ง�นของไตในผู้ป่วยไตว�ยดีข้ึน นอกจ�กน้ี 
แอล-อ�ร์จินีน ยังมีบทบ�ทลดคว�มดันโลหิต ซึ่งเป็นอ�ก�รแทรกซ้อนของภ�วะไตว�ย 
แอล-อ�ร์จินีน แอล-กลูต�มีน และแอล-เมทิโอนีน ยังทำ�หน้�ที่ต้�นอนุมูลอิสระ ลด
คว�มเสียห�ยของไตที่เสื่อมสภ�พลงด้วย
 
 แอล-อาร์จินีน (L-Arginine) มีผลง�นวิจัย ก�รให้แอล-อ�ร์จินีน 
ในหนูทดลองที่มีภ�วะไตว�ย พบว่� ทำ�ให้อัตร�ก�รกรองดีขึ้น และมีเลือดไหลเวียน
ไปเลี้ยงหน่วยไตม�กขึ้น นอกจ�กนี้ ยังช่วยลดคว�มดันโลหิต อันเป็นผลข้�งเคียงของ
ภ�วะไตว�ย และยับยั้งก�รเกิดส�ร AGE (Advanced Glycation End Products) 
ซึ่งเป็นส�รที่ทำ�ให้หลอดเลือดอักเสบอีกด้วย
 
 แอล-ออร์นิทีน (L-Ornithine) มีผลง�นวิจัยก�รให้ แอล-อ�ร์จินีน 
และแอล-ออร์นิทีน ในเซลล์ตับของหนูทดลองท่ีเป็นไตว�ย พบว่� มีกรดกัวนิดิโอซัคซินิค 
(Guanidiosuccinic Acid) ซ่ึงเป็นส�รจ�กก�รท่ีมียูเรีย (Urea) ค่ังในตับลดลง แสดงว่�
มีสภ�วะก�รทำ�ง�นของไตดีขึ้น

10
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 แอล-ออร์นิทีน เป็นกรดอะมิโนท่ีช่วยกระตุ้นก�รเผ�ผล�ญ
แอลกอฮอล์ โดยทำ�ล�ยแอลกอฮอล์ และอะเซทัลดีไฮด์ ทำ�ให้หลับลึก
ขึ้น แม้หลังจ�กดื่มสุร� และเป็นส�รกระตุ้นก�รสร�้งโกรท ฮอร์โมน
ตัวหนึ่ง มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รทำ�ล�ยแอมโมเนีย ซึ่งเป็นพิษต่อไต
และสมอง ง�นวิจัยก�รใช้กรดอะมิโนออร์นิทีน ร่วมกับอ�ร์จินีน 
พบว่� ทำ�ให้ไตของหนูทดลองที่ไตว�ย ขับของเสียออกได้ม�กขึ้น 
และเลือดไปเลี้ยงหน่วยไตม�กขึ้น ในยุโรปมีก�รใช้ แอล-ออร์นิทีน
เป็นย�รักษ�โรคตับ และโรคไต ในผู้ป่วยที่ตับ และไตเสื่อมอย�่ง
รุนแรง หรือผู้ป่วยตับว�ย ไตว�ย 
 
 แอล-กลูตามีน (L-Glutamin) เป็นส�รต้�น
อนุมูลอิสระชนิดหนึ่ง รวมทั้งเป็นหนึ่งในส�รตั้งต้นก�รสร้�ง
กลูต้�ไธโอน ซ่ึงมีคุณสมบัติลดก�รถูกทำ�ล�ยของไต โดยอนุมูลอิสระ 
และเป็นส�รอ�ห�รเพื่อก�รล้�งพิษตับ
 
 แอล-ซีสเทอีน  (L-Cysteine)  เป็นส�รต้�น
อนุมูลอิสระชนิดหนึ่ง รวมทั้งเป็นหนึ่งในส�รตั้งต้นก�รสร้�ง
กลูต้�ไธโอน ซ่ึงมีคุณสมบัติลดก�รถูกทำ�ล�ยของไต โดยอนุมูลอิสระ 
และเป็นส�รอ�ห�รเพื่อก�รล้�งพิษตับ
 
 แอล-เมทิโอนีน (L-Methionine) เป็นส�รต้�น
อนุมูลอิสระอีกชนิดหนึ่ง ลดก�รถูกทำ�ล�ยของหน่วยไต และซ่อม
เซลล์ตับที่เสื่อมสภ�พ
 
 เพอร์รีดอกซีน ไฮโดรคลอไรด์ (Peridoxine 
Hydrochloride)     ให้วิต�มินบี 6 ในผู้ป่วยโรคไตมักจะข�ด
วิต�มินบี 6 เมื่อได้รับวิต�มินบี 6 พบว่� มีอัตร�ก�รทำ�ง�นของ
ไตเพิ่มขึ้น
 
 วิตามินดี 3 (Vitamin D3) เนื่องจ�กวิต�มินดีมี
ก�รแปรรูปให้อยู่ในรูปที่ใช้ง�นได้ที่ไต ผู้ป่วยไตว�ยจะมีอ�ก�รข�ด
วิต�มินดี และควรได้รับวิต�มินดีเสริม เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน 

 ถังเช่า (Cordycep sinensis) ถังเช่�ทำ�ให้เลือด
ไปเลี้ยงหน่วยไตม�กขึ้น ทั้งไตว�ยเฉียบพลัน และเรื้อรัง กระตุ้น
ก�รซ่อมแซมตัวเองของเนื้อเยื่อหน่วยไต ทำ�ให้ไตซ่อมแซมตัวเอง
ได้เร็วขึ้น ป้องกันแคลเซียมเกินในไตส่วนนอก ทำ�ให้เซลล์ไตผลิต
พลังง�นได้ม�กข้ึน ในผู้ท่ีได้รับไตบริจ�ค ถังเช่�ลดผลข้�งเคียงต่อไต
ของย�กดภูมิต้�นท�น ที่ผู้ป่วยต้องรับประท�นเพื่อป้องกันก�รต้�น
เนื้อเยื่อไตบริจ�ค บำ�รุงไต ป้องกันไตว�ย ซ่อมเนื้อเยื่อไตในไตว�ย
เรื้อรัง ซ่อมเนื้อเยื่อไตในไตว�ยเฉียบพลัน ซ่อมเนื้อเยื่อของไตในคน
ที่ได้รับก�รเปลี่ยนถ่�ยไต

 หลินจือ (Lingshi) มีฤทธิ์ในก�รต�้นอนุมูลอิสระ 
ช่วยลดคว�มเป็นพิษท่ีมีอยู่ในเลือด มีก�รนำ�เห็ดหลินจือม�รักษ�ร่วม
ในผู้ป่วยไตว�ยเรื้อรัง ที่มีอ�ก�รดื้อต่อก�รรักษ�ด้วยย�แผนปัจจุบัน 
มีง�นวิจับพบว่� ก�รให้หลินจือร่วมในผู้ป่วยโรคไต ทำ�ให้ลดค่�
ก�รอักเสบลง มีเลือดไปเลี้ยงไตม�กขึ้น อัตร�ก�รกรองของเสียผ่�น
ไตเพิ่มขึ้น และลดระดับโปรตีนที่รั่วออกม�ท�งปัสส�วะลง และ
ช่วยฟื้นฟูสมรรถนะของไตให้ทำ�ง�นดีขึ้น

 ชาเขียว (Green Tea) ปกป้องไตจ�กอันตร�ย
ของส�รพิษ โดยเฉพ�ะย�ที่มีผลต่อไต มีฤทธิ์ต�้นอนุมูลอิสระ ลด
อักเสบ และลดโอก�สของก�รเกิดนิ่วในไต ช่วยให้เลือดไหลเวียนไป
เลี้ยงไตม�กขึ้น ทำ�ให้ช่วยซ่อมเซลล์ไตที่เสียห�ยจ�กไตเสื่อม
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 โรคไตทุกชนิดทำาให้เกิดอนุมูลอิสระเพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งค่าการอักเสบที่เพิ่มขึ้น ปัจจัยทั้งสองอย่างน้ี ทำาลาย
หน่วยไตให้เส่ือมลงไปอีก มีงานวิจัยการรับประทานกรดไขมัน
โอเมก้า-3  ในขนาดสูง  ช่วยในเร่ืองน้ีได้เป็นอย่างดี งานวิจัย
ที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ชื่อ Exp Clin Transplant 
ในปี 20081 พบว่า ผู้ที ่รับประทานน้ำามันปลาในขนาดสูง 
มีโอกาสถึง 31% ที่จะลดโอกาสเกิดโรคไตเรื้อรัง และผู้ที่ได้
รับไตบริจาค ที่รับประทานกรดไขมันโอเมก้า-3 ขนาดสูง จะ
ทำาให้ร่างกายต่อต้านไตท่ีได้รับน้อยกว่าผู้ท่ีได้รับไตบริจาค ท่ี
รับประทานกรดไขมันโอเมก้า-3  ในขนาดที่ต่ำากว่า1

น้ำามันปลา 
สารอาหารจำาเป็น

สำาหรับโรคตับ 
และโรคไต

 

 ผู้ป่วยโรคไต จะมีอนุมูลอิสระเกิดขึ้นในร่างกายเป็น
จำานวนมาก ผู้ท่ีได้รับการฟอกไตท่ีได้รับกรดไขมันโอเมก้า-3 
ปริมาณประมาณ 1,800 มก./วัน จะมีอาการต่อมหมวกไต
อ่อนแรงน้อยลงมาก  และถ้าได้รับกรดไขมันโอเมก้า-3 ถึง 
3,400 มก./วัน ระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์จะน้อยลงอย่างมาก 
และทำาให้อัตราการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดน้อยลงไป
ด้วย2

  หากได้รับกรดไขมันโอเมก้า-3 ถึง 2,000 มก./วัน 
จะทำาให้ค่าการอักเสบ และสารอนุมูลอิสระลดลงเป็นอย่างมาก 
ในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย  หากได้รับถึง 4,000 มก./วัน 
จะทำาให้ค่าการทำางานของไตดีขึ้น  ในผู้ป่วยเบาหวานที่เป็น
โรคไต3 
 
 ผู้ที ่มีไขมันเก�ะตับ ชนิดที่ไม่ได้เกิดจ�กแอลกอฮอล์ (Non-
Alcoholic Fatty Liver) มีสัดส่วนถึง 35% ของประช�กรโลก ถ้�ไม่ได้รับ
ก�รรักษ� ก็จะลุกล�มไปจนเป็นตับอักเสบ  จ�กนั้นก็จะเป็นโรคตับแข็ง  
ผู้ที่มีไขมันเก�ะตับ  มักจะมีระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดสูง  รวมไปถึง
เป็นโรคเบ�หว�น  โรคหัวใจ และหลอดเลือด มีง�นวิจัยว่� ก�รรับประท�น
กรดไขมันโอเมก้�-3 ในขน�ดสูง ลดโอก�สเกิดโรคต่�งๆ ท่ีต�มม� จ�กก�รเกิด
ไขมันเก�ะตับได้ถึง 52%-56% และก�รรับประท�นกรดไขมันโอเมก้�-3 
เพียงวันละ 1,000 มก. ยังป้องกันเซลล์ตับเสียห�ยจ�กก�รเกิดไขมัน
เก�ะตับ ลดไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ และทำ�ให้เนื้อตับดีขึ้นอีกด้วย
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น้ำามันปลา และเก๋ากี้
สุดยอดสารอาหารบำารุงไต

 ก�รบริโภคน้ำ�มันปล� จะชะลอคว�มพิก�รของไต และทำ�ให้
ลดคว�มเส่ียงในก�รเกิดโรคไตว�ย เน่ืองจ�กน้ำ�มันปล�ลดอ�ก�รอักเสบ
ในหลอดเลือดตรงกรวยไต เกร็ดเลือดไม่จับเป็นก้อน และหลอดโลหิต
ไม่บีบตัว ทำ�ให้ชะลอก�รเกิดโรคไตว�ย น้ำ�มันปล�ทำ�ให้เลือดไหลเวียน
ม�เล้ียงไตสะดวกข้ึน ทำ�ให้ไตได้รับส�รอ�ห�ร และออกซิเจน ม�กข้ึน
ม�บำ�รุงเนื้อไต 
 เก๋ากี้ หรือ Goji Berry เป็นสมุนไพรเก่�แก่ ซึ่งถูก
ใช้ในตำ�รับย�จีนม�กว่� 5,000 ปี ส่วนที่ใช้คือ เมล็ด สรรพคุณ
ท�งก�รแพทย์แผนจีน ช่วยบำ�รุงร่�งก�ย เพ่ิมภูมิต้�นท�นโรค ช่วยให้

รังสีฟาร์อินฟาร์เรด
กับการร่วมบำาบัด
โรคไตเรื้อรัง

 ในศ�สตร์ก�รแพทย์แผนจีน ก�รรักษ�อุณหภูมิของไตให้
อุ่นอยู่เสมอ เป็นก�รบำ�รุงรักษ�ไตที่ดีที่สุด ในก�รรักษ�ไตที่อ่อนแอ
ต�มศ�สตร์ก�รแพทย์แผนจีนโดยก�รใช้พลังง�นบำ�บัด จะเป็นก�ร
ใช้คลื่นรังสีฟ�ร์อินฟ�ร์เรด เพื่อเพิ่มอุณหภูมิของไตให้สูงขึ้น และ
กระตุ้นก�รไหลเวียนโลหิตไปเลี้ยงไต คลื่นรังสีฟ�ร์อินฟ�ร์เรดที่ลงไป
ถึงหน่วยไต จะช่วยขย�ยหลอดเลือดเล็กๆ ที่ไปหล่อเลี้ยงไต ซึ่งเป็น
องค์ประกอบสำ�คัญท่ีประกอบข้ึนเป็นหน่วยกรองของหน่วยไต รังสี
ฟ�ร์อินฟ�ร์เรดยังกระตุ้นให้ให้ร่�งก�ยมีก�รซ่อมแซมเน้ือเยื่อใหม่ 
และเพิ่มออกซิเจนที่ไปเลี้ยงหน่วยไต

 เส้นใย MBF ของบริษัท VITOP BIOENERGY เป็น
เส้นใยพลังง�นที่มีผลง�นวิจัยได้รับก�รตีพิมพ์ในง�นประชุมของ
สม�คมไหลเวียนโลหิตแห่งเอเชียนคร้ังท่ี 2 ใน ปี 1995 (2nd Asian 
Congress of Microcirculation : ACM’ 95) ว่� สามารถกระตุ้น
ก�รไหลเวียนโลหิตในหลอดเลือดฝอยให้เพิ่มขึ้นได้ถึง 2 เท�่ เพิ่ม

ปริม�ณเลือดไหลเวียนในหลอดเลือดฝอยถึง 3 เท่� และมีก�รขย�ยตัว
ของหลอดเลือดออก 20%  ในเวล�เพียง 20 น�ที ภ�ยหลังก�รสวมใส่ 
หรือสัมผัส  และลงลึกได้  1 นิ้วครึ่ง ถึง 3 นิ้ว  เป็นก�รเพิ่มปริม�ณ
ส�รอ�ห�ร และออกซิเจนให้กับเนื้อเยื่อบริเวณนั้น รวมทั้งมีก�รถ่�ยเท
ของเสียออกจ�กเซลล์ และมีก�รแลกเปล่ียนน้ำ� และส�รอ�ห�รระหว่�ง
เซลล์ และหลอดเลือดฝอย 
 แนะนำ�ให้ผู้ท่ีต้องก�รบำ�รุงสุขภ�พของไต รวมท้ังผู้ป่วยไตว�ย
เรื้อรัง สวมใส่ที่รัดเอวของไวทอปไว้เป็นประจำ� เพื่อให้ได้รังสี
ฟ�ร์อินฟ�ร์เรด ท่ีมีประโยชน์ต่อร่�งก�ยในบริเวณท่ีสัมผัสหรือสวมใส่
ตลอด 24 ชั่วโมง

หัวใจแข็งแรง เพ่ิมสมรรถภ�พท�งเพศ ช่วยระบบเจริญพันธ์ุ ลดอ�ก�ร
อักเสบของโรคไขข้ออักเสบ เพ่ิมคว�มแข็งแรงให้กล้�มเน้ือ และกระดูก
ช่วยให้เหงือกแข็งแรง ปรับปรุงระบบก�รย่อย ลดคว�มเครียด อ�ก�ร
ปวดศีรษะ แก้อ�ก�รวิงเวียนศีรษะ ช่วยในก�รนอนหลับ ช่วยในเรื่อง
คว�มจำ� ทำ�ให้รู้สึกสดช่ืน บรรเท�อ�ก�รนอนไม่หลับ ใช้รักษ�อ�ก�ร
ด้�นส�ยต� ต้�นมะเร็ง ปรับสมดุลน้ำ�ต�ล และไขมันในเลือด ช่วย
กระตุ้นก�รไหลเวียนเลือด ปรับสมดุลคว�มดันโลหิต บำ�รุงตับ ไต 
และกระเพ�ะอ�ห�ร คล�ยเครียด

13

เอกสารเพื่อการบรรยายภายในบริษัทฯเท่านั้น 
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 ผมมีปัญห�ระบบขับถ่�ย เวล�รับประท�นอะไรท่ีแปลกไป
จ�กที่เคย  จะมีอ�ก�รท้องเสีย  บ�งครั้งก็ปวดท้องจนไม่อย�กจะ
รับประท�นอะไรเลย บ�งทีก็มีอ�ก�รท้องอืด แน่นท้องด้วย ทำ�ให้
เป็นปัญห�ม�ก โดยเฉพ�ะเวล�ที่ต้องเดินท�งไกลๆ จนผมได้ม�รู้จัก
บริษัท  ไทยธรรมฯโดยก�รเเนะนำ�ของเพื่อน  คือ  คุณกวินทิพย์
ธนถ�วรล�ภ หรือคุณขวัญ ได้แนะนำ�ให้ลองใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร
ของไทยธรรม คือ สารสกัดจากพรีไบโอติกและโพรโบโอติก และ
ส�รสกัดจ�กส�หร่�ยสีน้ำ�ต�ล หลังจ�กรับประท�นไปได้ 1 สัปด�ห์ 
ระบบขับถ�่ยเริ่มดีขึ้น อ�ก�รท้องอืด แน่นท้องก็ห�ยไป ขับถ่�ยเป็น
เวล�ม�กข้ึน ผมจึงรับประท�นต่อเน่ืองม�ตลอด 3 เดือน อ�ก�รท้องเสีย
ที่เป็นอยู่บ่อยๆ ก็ห�ยไป ทำ�ให้ผมมีคว�มสุขม�ก ผมจึงตัดสินใจเปิด
ศูนย์ย่อย และทำ�เป็นธุรกิจ เพร�ะผมเช่ือม่ันในผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร
ของไทยธรรม ผมต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆของบริษัท ไทยธรรมฯ 
ที่มีไว้ให้คนไทยใช้ดูแลสุขภ�พ

รับประทานไปได้ 1 สัปดาห์ ระบบขับถ่ายเริ่มดีขึ้น อาการท้องอืด 
แน่นท้องก็หายไป ขับถ่ายเป็นเวลามากขึ้น

คุณสุพรรณ   รัตนพันธ์              
อายุ 49 ปี    อาชีพ  ธุรกิจส่วนตัว 

จังหวัด สุราษฎร์ธานี 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

 ดิฉันมีปัญห�เรื่องน้ำ�หนักตัวที่ม�กถึง  94  กิโลกรัม จน
มีโอก�สรู้จักกับบริษัท ไทยธรรมฯ จ�กก�รแนะนำ�ของคุณอัครรัสมิ์  
พุทธยะศิริ หรือโค้ชโต้ง ผลก�รตรวจคลื่นพลังง�นด้วยเครื่องควอน
ตัมพบว่�มีภ�วะไขมันเก�ะตับอยู่เกณฑ์ที่สูงม�ก ซึ่งผลก�รตรวจก็ตรง
กับที่ไปตรวจที่โรงพย�บ�ล ดิฉันเริ่มดูแลตัวเองต�มที่โค้ชโต้งแนะนำ� 
โดยก�รรับประท�น ส�รอ�ห�รเพื่อก�รบำ�รุงตับ และสมุนไพรจีน
ช�ชงเพ่ือก�รล้�งพิษและช่วยระบ�ย ผ่�นไปเพียง 15 วัน ผลออกม�
ดีเกินค�ด และน้ำ�หนักยังลดลงไป 2 กิโลกรัมด้วย โค้ชโต้งจึงแนะนำ�
ให้ใช้สูตรคีโตเจนิคไดเอท หลังจ�กทำ�ไปแล้ว พบว่�ส�ม�รถลดน้ำ�หนัก
ได้จริง และไม่มีอ�ก�รหิว หรือโหยเลย ดิฉันส�ม�รถรับประท�นอ�ห�ร
ได้ครบทุกมื้อ รับประท�นเนื้อสัตว์ และไขมันได้แบบจัดเต็ม เพียง
แค่งดแป้ง และน้ำ�ต�ล พร้อมกับรับประท�นผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร
น้ำ�มันปล�สกัดชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น และน้ำามันมะพร้าวสกัด
เย็นผสมโคคิวเท็น ผลปร�กฏว่�น้ำ�หนักก็ลดลงเร่ือยๆ จนมีคนเร่ิมทักว่�
ผอมลง สวยข้ึน ดิฉันมีกำ�ลังใจม�กข้ึนเลยค่ะ จึงทำ�ต�มสูตรอย่�งต่อเน่ือง
จนปัจจุบันนี้ ดิฉันส�ม�รถลดน้ำ�หนักได้ถึง 12 กิโลกรัม จ�ก 94 
กิโลกรัม ลดลงเหลือ 82 กิโลกรัม ภ�ยในระยะเวล� 6 เดือนค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ผ่านไปเพียง 15 วัน ผลออกมาดีเกินคาด และน้ำาหนักยังลดลงไป 2 กิโลกรัมด้วย

Before 
ม.ค.60 94 Kg. 

After 
ก.ค.60  82 Kg.

คุณมานสา   น้อยปั่น      
อายุ  43 ปี     อาชีพ พนักงานบริษัทฯ

จังหวัด กรุงเทพฯ    
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ผมประทับใจมาก จึงลองใช้ผลิตภัณฑ์ถุงเท้าไวทอป 
เสื้อกล้ามไวทอป ผ้าห่มขนหนูไวทอป หมอนกายไวทอป 

เรียกได้ว่ากลายเป็นมนุษย์ไวทอปเลยครับ

  ผมเป็นคนที่ต้องเดินท�งบ่อยม�ก และต้องขับรถเอง
คนเดียวตลอด เวล�ขับรถน�นๆ จะรู้สึกเมื่อย และช� จนกระทั่ง
ผมได้รู้จักกับบริษัท ไทยธรรมฯ เนื่องจ�กภรรย�ของผมป่วย และ
รับประท�นผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�รของไทยธรรม แล้วอ�ก�รดีขึ้น 
จนห�ยป่วย ผมจึงลองศึกษ�ผลิตภัณฑ์ทุกอย่�งของบริษัทฯ และ
สนใจผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะไวทอป และได้ลองใช้ก�งเกงในไวทอป 
ขณะที่ผมขับรถจ�กสุร�ษฏร์ธ�นีม�ถึงกรุงเทพฯ ก็รู้สึกถึงคว�ม
แตกต่�งได้อย่�งชัดเจน ไม่เม่ือย หรือช�แบบท่ีเคยเป็น รู้สึกสบ�ยตัว
ทำ�ให้ส�ม�รถขับรถไกลๆได้สบ�ยม�ก ผมประทับใจม�ก จึงลอง
ใช้ผลิตภัณฑ์ถุงเท�้ไวทอป เสื้อกล้�มไวทอป ผ้�ห่มขนหนูไวทอป 
หมอนก�ยภ�พไวทอป เรียกได้ว่�กล�ยเป็นมนุษย์ไวทอปเลยครับ 
และผมยังติดต้ังเคร่ืองผลิตน้ำ�อัลค�ไลน์ไวทอป เพร�ะอย�กให้ทุกคน
ในครอบครัวได้ดื่มน้ำ�สะอ�ด และดีต่อสุขภ�พ ผมเลือกที่จะดูแล
ตัวเอง และคนในครอบครัวด้วยผลิตภัณฑ์ของไทยธรรม และปัจจุบัน
ครอบครัวของผมยังตัดสินใจทำ�ธุรกิจไทยธรรมเพื่อดูแลสุขภ�พ
ของคนอ่ืนๆ และส�ม�รถสร้�งร�ยได้ให้กับครอบครัวได้อีกด้วย ผมขอ
ขอบคุณบริษัทไทยธรรมฯ ท่ีทำ�ให้ผม และครอบครัวมีสุขภ�พท่ีแข็งแรง

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

คุณประเสริฐศักด์ิ   เอ่ียมใส        
อายุ  32  ปี    อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

จังหวัด นนทบุรีี   
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ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ผ่านไปประมาณ 1 เดือน ก้อนเนื้อในตาก็จางหายไป 
และอาการที่มีน้ำาตาไหลก็หายไปด้วย

 ผมประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้ม ขณะข่ีรถ
กลับจ�กทำ�ธุระ ทำ�ให้ใบหน้�กระแทกกับพื้นถนนเป็นแผล
ถลอกบริเวณโหนกแก้ม ผมกลับบ้�นม�ทำ�แผลเอง และ
รับประท�นย�แก้ปวด แต่พอตื่นเช้�ม�มีอ�ก�รปวดบวม
ที่โหนกแก้ม จึงรีบไปพบแพทย์ที่โรงพย�บ�ล ทำ�ให้ต้อง
ฉีดย� รับประท�นย� และนอนโรงพย�บ�ลอยู่ 1 คืน 
แพทย์จึงให้กลับบ้�น พร้อมให้ย�ม�รับประท�น พร้อมกับ
นัดให้ม�ผ่�บริเวณโหนกแก้ม แต่ผมไม่อย�กผ่�ตัด จน
หล�นส�วของผม คือคุณฐิต�รีย์ โพธ์ิดีบุศกุล หรือโค้ชนุ๊กนิก
ทร�บเรื่อง ก็ได้ส่งผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร คือ น้ำ�มันปล�
สกัดชนิดไขมัน EPA เข้มข้น รับประท�นตอนเช้� 2 แคปซูล 
และตอนเย็น 2 แคปซูล และท�ผลิตภัณฑ์เวชสำ�อ�ง
เพื่อก�รลดเลือนรอยแผลเป็น เช้� และเย็น ผ่�นไป
ประม�ณ 1 สัปด�ห์ อ�ก�รปวดบวมยุบลงม�ก แผลถลอก
ท่ีคิดว่�น่�จะเป็นแผลเป็นก็ห�ยเป็นปกติ คนรอบข้�งก็ทักว่�
แผลห�ยไวม�ก ผมดีใจ และประทับใจในตัวผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทไทยธรรมฯม�กครับ

ผ่านไปประมาณ 1 สัปดาห์ อาการปวดบวมยุบลงมาก แผลถลอกที่คิดว่า
น่าจะเป็นแผลเป็นก็หายเป็นปกติ คนรอบข้างก็ทักว่าแผลหายไวมาก

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

 ดิฉันมีปัญห�เร่ืองระบบน้ำ�เหลืองต้ังแต่เด็ก เวล�เป็นแผล
จะห�ยย�ก และต�มตัวจะมีรอยแผลเป็น และจุดด่�งดำ� ทำ�ให้
ผิวพรรณไม่สวย และยังมีปัญห�เรื่องน้ำ�หนักตัวหลังคลอด และ
ผิวที่แห้ง หย�บกร้�นอีกด้วย ทำ�ให้ดิฉันไม่มั่นใจในตัวเองเลย จึง
ไปพบแพทย์ท่ีคลีนิก เพร�ะอย�กลดน้ำ�หนัก และไปฉีดวิต�มินเข้�ผิว
เพ่ือให้มีผิวสวย แต่ก็ไม่เห็นคว�มแตกต่�ง จนดิฉันได้มีโอก�สรู้จักกับ
บริษัท ไทยธรรมฯ ได้ปรึกษ�โค้ชของบริษัท ท่ีแนะนำ�ให้รับประท�น
สมุนไพรจีนช�ชง ส�รสกัดจ�กส�หร่�ยสีน้ำ�ต�ล ส�รสกัดจ�ก
พริกเพื่อกระตุ้นก�รเผ�ผล�ญ ส�รสกัดจ�กถั่วข�วเพื่อลดเเป้ง 
และน้ำาตาล และส�รสกัดจ�กสมอไทยสูตรลดน้ำ�หนักล้�งพิษ หลังจ�ก
รับประท�นไปประม�ณ 2 เดือน น้ำ�หนักลดลงไป 4 กิโลกรัม ดีใจ
ม�กเลยค่ะ ท้ังท่ีไม่ต้องลดอ�ห�รเลย ดิฉันจึงรับประท�นอย่�งต่อเน่ือง
น้ำ�หนักลดลงไปอีก 6  กิโลกรัม จนปัจจุบันน้ี น้ำ�หนักลดลงไปถึง 
10 กิโลกรัม จ�ก 72 กิโลกรัม เหลือเพียง 62 กิโลกรัม ภ�ยใน 
5 เดือนเองค่ะ ต่อม�ดิฉันได้รับประท�น ส�รสกัดเมล็ดองุ่นผสม
ส�รสกัดจ�กมะเขือเทศ ส�รอ�ห�รเพ่ือกระตุ้นก�รสร้�งคอลล�เจน
ชนิดชงดื่มรสโกโก้ คอลล�เจนเปปไทด์ 100% ชนิดชงดื่ม 
กลูต้�ไธโอนชนิดชงด่ืม และส�รสกัดเพ่ือผิวข�วใส ไร้ฝ้� หลังจ�ก

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ปัจจุบันนี้ น้ำาหนักลดลงไปถึง 10 กิโลกรัม จาก 72 กิโลกรัม 
เหลือเพียง 62 กิโลกรัม ภายใน 5 เดือนเองค่ะ 

คุณกวินทิพย์ ธนถาวรลาภ            
อายุ  32  ปี     อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

จังหวัด  นนทบุรี  

รับประท�นได้ 1 เดือน รู้สึกได้ว่�ผิวท่ีเคยแห้ง และหย�บกร้�น
กลับม�มีน้ำ�มีนวลม�กขึ้น รอยด่�งดำ�ที่เป็นเริ่มจ�งลง ดิฉัน
จึงแนะนำ�ผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�รของไทยธรรมให้คนในครอบครัว
และเพื่อนๆ ลองรับประท�นด้วย ดิฉันต้องขอบคุณบริษัท
ไทยธรรมฯ ที่ทำ�ให้ดิฉันรู้สึกดี และดูดีค่ะ

After 
พ.ค.60  62 Kg.

Before
ม.ค.60  72 Kg.                      
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คุณฐิตารีย์   โพธ์ิดีบุศกุล    
อายุ   34  ปี    อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด   กรุงเทพฯ    

คุณอภิชาติ   โพธ์ิดี 
อายุ 44  ปี  อาชีพ  พนักงานบริษัทเอกชน

จังหวัด ขอนแก่น

 ดิฉันมีปัญห�เรื่องของสุขภ�พดวงต� คือมีอ�ก�รต้อลม 
และมีก้อนเนื้อในต� มักจะมีน้ำ�ต�ไหลอยู่เสมอ ทำ�ให้ดิฉันต้องใส่แว่น
ไว้เป็นประจำ� เพ่ือไม่ให้ต�โดนลม ท่ีเป็นส�เหตุให้น้ำ�ต�ไหล ก่อนหน้�น้ี
ดิฉันใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�รของไทยธรรม เพื่อดูแลสุขภ�พอยู่แล้ว
เพร�ะดิฉันมีปัญห�เรื่องของไทรอยด์ ที่ส่งผลต่อน้ำ�หนัก แต่พอได้
ใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยธรรม อ�ก�รต่�งๆก็ดีขึ้นม�ก พอมีปัญห�เรื่อง
สุขภ�พดวงต� ส�มีของดิฉัน คือคุณอัครรัสมิ์  พุทธยะศิริ เลยแนะนำ�
ให้ใช้ผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะไวทอป คือที่ปิดต�ไวทอป พร้อมกับ
ท�นผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร คือ แอสต้�แซนทินเพ่ือดูแลสุขภ�พดวงต�  
เพิ่มด้วย ผ�่นไปประม�ณ 1 เดือน ก้อนเนื้อในต�ก็จ�งห�ยไป และ
อ�ก�รที่มีน้ำ�ต�ไหลก็ห�ยไปด้วยนอกจ�กนี้ดิฉันยังได้ติดตั้งเครื่อง
ผลิตน้ำ�อัลค�ไลน์ไวทอปไว้ที่บ้�น เพื่อดูแลสุขภ�พของตัวเอง และ
คนในครอบครัวด้วย ดิฉันประทับใจในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของไทยธรรม ม�ก
ที่ทำ�ให้สุขภ�พของดิฉัน และทุกคนในครอบครัวดีขึ้น จนปัจจุบัน 
กล�ยม�เป็นธุรกิจที่ส�ม�รถสร้�งร�ยได้ให้กับดิฉันได้อีกด้วย

คุณประเสริฐศักด์ิ   เอ่ียมใส        
อายุ  32  ปี    อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

จังหวัด นนทบุรีี   
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มิถุนายน  2017 มิถุนายน   2017

พฤษภาคม  2017 พฤษภาคม  2017

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่�ยผ่�นศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน	พฤษภ�คม	2017

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน�่ยผ่�นศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน	พฤษภ�คม	2017

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ
ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 960,085		บาท

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน�่ยผ่�นศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน	มิถุน�ยน		2017

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่�ยผ่�นศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน	มิถุน�ยน		2017
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คุณนเรศ จันทราพัฒนะ
ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 1,054,390		บาท

New Active Recruit 2017

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย
ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ  จ.สมุทรปราการ

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 427,920		บาท

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย
ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ  จ.สมุทรปราการ

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 617,360		บาท

ศุภโชติ  กีรติปัญญากุล 
พฤษภาคม   2017
ผู้ที่มียอด New Active Recruit 
สูงสุด ประจำาเดือน พฤษภาคม  2017
มียอด New Active Recruit 
จำานวน 23 ท่าน

ประเสริฐศักดิ์  เอี่ยมใส 
พฤษภาคม   2017
ผู้ที่มียอด New Active Recruit 
สูงสุด ประจำาเดือน พฤษภาคม  2017
มียอด New Active Recruit 
จำานวน 23 ท่าน

ปาริชาติ  วิชัยวงค์   
มิถุนายน  2017
ผู้ที่มียอด New Active Recruit 
สูงสุด ประจำาเดือน มิถุนายน 2017
มียอด New Active Recruit 
จำานวน 18 ท่าน
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เยี่ยมชมกรุงอ�บูด�บี้ เมืองที่ได้รับก�รยกย่องว�่ เป็นสรวงสวรรค์แห่ง
ทะเลทร�ย นำ�ท่�นชม Sheikh Zayed Mosque สุเหร่�ประจำ�สหรัฐ
อ�หรับเอมิเรตส์ ท่ีใหญ่โตเป็นอันดับ 3 ของโลก ชม Heritage Village 
หมู่บ�้นพื้นเมือง จำ�ลองคว�มเป็นอยู่ของช�วเบดูอินที่เคยเร่ร่อนอยู่ใน
ทะเลทร�ย เยี่ยมชมห้�งดูไบ ห้�งสรรพสินค�้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมี
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ�ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ภ�ยใน ชมน้ำ�พุเต้นระบำ�ที่สวยง�ม
ติดอันดับต้นของโลก ถ่�ยรูปกับ “บุรจญ์ค�ลิฟ�” ตึกที่สูงที่สุดในโลก ชม 
Medinat Jumeirah Souk เวนิสแห่งดูไบ ชมทัวร์ทะเลทร�ยแห่งคว�ม
อัศจรรย์

พ�คนที่คุณรัก	ท่องเที่ยวไปกับเร�	ครอบครัวไทยธรรม
ด้วยกติก�ที่คุณทำ�ได้	

สู่ดินแดนแห่ง
ทะเลทรายสุดอัศจรรย์
ท่องเที่ยวดูไบ	5	วัน	3	คืน

กติกาท่องเที่ยว
1. มีตำ�แหน่งโกเมนขึ้นไป 
2. เก็บคะแนน 12 เดือน (สิงห�คม 2017 – กรกฎ�คม 2018) ท่องเที่ยว
   ประม�ณ ตุล�คม 2018 
3. คะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัว 12 เดือน สะสมรวมกัน 360,000 คะแนน    
   (เฉลี่ยเดือนละ 30,000 คะแนน) และคะแนนยอดกลุ่มของลูกโกเมนชั้น 
   ที่ 1 รวมกัน 2,300,000 คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ 192,000 คะแนน ห�ก  
  มีโกเมน 8 คน เฉลี่ยยอดกลุ่มคนละ 24,000 คะแนนต่อเดือน)
4. ต้องย่ืนใบสมัคร Promotion ท่องเท่ียวก่อนวันท่ี 30 มิถุน�ยน 2018

กฏเกณฑ์การคิดคะแนน
1. ผู้สมัครทุกท่�นจำ�เป็นต้องผ่�นกติก�ข้อแรก (ยอดซ้ือกลุ่มส่วนตัวสะสม 12   
  เดือน รวมกัน 360,000 คะแนน) เพ่ือรับสิทธ์ิก�รไปท่องเท่ียวกับไทยธรรม
2. ผู้สมัครท่ีผ่�นกฎกติก�ข้อแรก ส�ม�รถนำ�คะแนนยอดซ้ือกลุ่มส่วนตัวช้ันท่ี 1  
   ม�คำ�นวณมูลค่�ต๋ัวต�มจริง  เช่นทำ�คะแนนได้  40% จ�กกติก� จะ  
   ต้องจ่�ยค่�ตั๋วมูลค่� 60%
3. ห�กมียอดกลุ่มส่วนตัวของลูกช้ันท่ี 1 สะสมเกินกว่� 50%  ( คะแนนกลุ่ม
   ลูกโกเมนช้ันท่ี 1 สะสมเกิน 1,150,000 คะแนน ) มีสิทธ์ิรับก�ร Roll Up   
   คะแนนจ�ก Downline
4. คะแนนยอดซ้ือกลุ่มส่วนตัวท่ีทำ�คะแนนเกิน 50% ของกฏเกณฑ์ข้อ 1 จะถูก 
   Roll Up ขึ้นไปเป็นคะแนนท่องเที่ยวของ Up-Line ที่สมัครท่องเที่ยว
   ต่�งประเทศ

ให้ร�งวัลกับตัวเอง	และคนที่คุณรัก	ไปท่องเที่ยวดูไบ	ดินแดนแห่งทะเลทร�ยสุดอัศจรรย์กับไทยธรรมนะคะ

2018
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1. เวลาทำาการของบริษัทฯ
   วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดบริการ 10.00 – 19.00 น.
    วันอาทิตย์ และวันหยุดบริษัทฯ หยุดตามวันนักขัตฤกษ์
2. วิธีการชำาระค่าสินค้ามี 3 วิธี ดังน้ี
   2.1 ชำาระเป็นเงินโอน
        โดยท่านโอนเงินเข้าบัญชี บริษัทฯ ตามราคาสินค้า
        และแฟกซ์ใบโอนเงินพร้อมกับรายการท่ีส่ังมาท่ี
        แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์แฟกซ์ 02-363-4422
โอนเข้าบัญชีช่ือ...บริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด
        • ธนาคาร กรุงเทพ สาขา อินทรารักษ์
           ออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 212-0-81073-0
        • ธนาคาร กสิกรไทย สาขา พระราม 9
           ออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 713-2-33215-5
        • ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนสุขาภิบาล 1
           ออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 265-1-22092-8
        • ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนนวมินทร์
           ออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 077-2-43476-3
   2.2 ชำาระเป็นเงินสด
        • ซ้ือสินค้าด้วยตนเองท่ีบริษัทฯ
   2.3 ชำาระด้วยบัตรเครดิต
        • ซ้ือสินค้าด้วยตนเองท่ีบริษัทฯ 
        • ไม่คิดค่าธรรมเนียม กรณีชำาระ 1,000 บาทข้ึนไป
3.วิธีการส่งสินค้ามี 3 วิธี ดังน้ี
   3.1 ส่งทางไปรษณีย์
        (กรณีท่านโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ)

   3.2 ส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
        (กรณีท่านโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ)
   3.3 ส่งโดย Messenger
        เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่ังซ้ือล่วงหน้า
        อย่างน้อย 1 วัน
4.ค่าจัดส่งสินค้า (เร่ิม 7 มี.ค. 2008)
     4.1 จัดส่งทางไปรษณีย์
        • ส่ังซ้ือ 3,000 บาท ข้ึนไป จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
        • ส่ังซ้ือ 5,000 บาท ข้ึนไป จัดส่งฟรี (EMS)                 
        • ส่ังซ้ือต่ำากว่า 3,000 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS)
        • ส่ังซ้ือ 3,000 – 4,999 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS)
4.2 จัดส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
     • ระบุรถทัวร์ หรือรถตู้
     - ส่ังซ้ือ 10,000 บาทข้ึนไป จัดส่งฟรี
     - ส่ังซ้ือต่ำากว่า 10,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
     • จัดส่งโดย บริษัทขนส่ง NTC
     - ส่ังซ้ือ 5,000 บาทข้ึนไป จัดส่งฟรี
     - ส่ังซ้ือต่ำากว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท
4.3 จัดส่งโดย Messenger
     • ส่ังซ้ือ 5,000 บาทข้ึนไป จัดส่งฟรี
     • ส่ังซ้ือต่ำากว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
หมายเหตุ : กรณีท่ีสมัครสมาชิกเพียงอย่างเดียว ค่าสมัคร
สมาชิก 250 บาท ตลอดชีพ เสียค่าจัดส่งเอกสาร 50 บาท
(ลงทะเบียน) กรณีท่ีไม่สามารถสมัครด้วยตนเอง

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
    1. ซ้ือสินค้าในราคาสมาชิก
    2. โฟลเดอร์ 1 ชุด (ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
       ท้ังหมด รวมถึงรายละเอียดแผนการตลาดท่ีมี
       ณ ปัจจุบัน)
    3. ได้รับบัตรสมาชิก โดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
    4. ผลประโยชน์ตอบแทนตามแผนการตลาดของ
       บริษัทฯ ซ่ึงจะโอนเข้าบัญชีสมาชิกในวันท่ี 15
       ของทุกเดือน(กรณีท่ีตรงกับวันหยุดจะโอนให้ใน
       วันทำาการถัดไป)
    5. สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษัท
เง่ือนไขการสมัครสมาชิก
    กรอกใบสมัครด้วยตนเองเท่าน้ัน โดยระบุรายละเอียด
ท่ีถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยเฉพาะ
    1.1 ช่ือ-สกุล
    1.2 ท่ีอยู่สำาหรับจัดส่งเอกสาร และสินค้าอย่างละเอียด
    1.3 หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสะดวกในการติดต่อ
    1.4 เลขท่ีบัตรประชาชน พร้อมแนบสำาเนา
    1.5 เลขท่ีบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัคร พร้อมแนบ
         สำาเนา
    1.6 ช่ือสปอนเซอร์ (ผู้แนะนำา)
    1.7 ค่าสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ 250 บาท

เพศ    ช�ย    หญิง หม�ยเลขประจำ�ตัวประช�ชน........................................ชื่อ.................................น�มสกุล.................................วัน/เดือน/ปีเกิด...................อ�ชีพ........................

วารสารราย 2 เดือนของ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์

บ้�นของเร� บอกข่�วคร�วคว�มเคลื่อนไหว  โปรแกรมก�รบรรย�ยทั่วประเทศ  ข่�วส�รทันสมัย และแพทย์ท�งเลือก 
รวมประสบก�รณ์จริงจ�กผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ัวประเทศ  เพียงสมัครสม�ชิกเล่มละ  25 บ�ท (รวมค่�จัดส่ง) ปีละ 150 บ�ท หรือ
เพียงเดือนละ 12.50 บ�ท ท่�นก็จะได้รับว�รส�ร 4 สี ขน�ด A4 คว�มหน� 20 หน้� ส่งตรงถึงบ้�นทุกฉบับ

ใบสมัครสม�ชิกว�รส�ร TDA Newsletter
สมัครใหม่               ต่ออ�ยุ (หม�ยเลขสม�ชิก)...................................................................

ข้อมูลสม�ชิก

สถ�นที่จัดส่งว�รส�ร

เลขที่.........................บริษัท/อ�ค�ร........................................ตรอก/ซอย...................................ถนน.....................................................แขวง/ตำ�บล..........................................................................

เขต/อำ�เภอ...............................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์ (บ้�น)..................................................................

โทรศัพท์ (มือถือ)....................................................โทรส�ร........................................................E-mail..............................................................................................

ม�เป็นสม�ชิก TDA Newsletter กันเถอะ

ก�รชำ�ระค่�สมัคร

        ชำ�ระเป็นเงินสด

        ชำ�ระค่�สมัคร โดยก�รโอนเงินเข้�ท�งบัญชีออมทรัพย์ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด

        ธน�ค�ร กรุงเทพ     ส�ข�อินทร�รักษ์     เลขที่ 212-0-81073-0

        ธน�ค�ร กสิกรไทย    ส�ข�พระร�ม 9     เลขที่ 713-2-33215-5

        ธน�ค�ร กรุงศรีอยุธย� ส�ข�สุข�ภิบ�ล 1    เลขที่ 265-1-22092-8

        ธน�ค�ร ไทยพ�ณิชย์  ส�ข�ถนนนวมินทร์   เลขที่ 077-2-43476-3

ส่งใบสมัคร	หรือถ่�ยสำ�เน�ส่งม�ที	่บริษัท	ไทยธรรม	อัลไลแอนซ	์จำ�กัด	โครงก�รพรีเมี่ยม	เพลส	เลขที่	21/281-284	ซ.นวลจันทร์	50	
แขวงนวลจันทร์	เขตบึงกุ่ม	กทม.	10230	โทร.	02-363-7699	โทรส�ร	02-363-4422	www.thaidham.com
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ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม	:	กรุงเทพฯ	และปริมณฑล

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.เมือง จ.จันทบุรี โทร. 094-9296956
ศูนย์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. (038) 338-854
ศูนย์ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร. (077) 576-677
ศูนย์ อ.แม่สอด จ.ตาก โทร. (055) 535-299
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครปฐม โทร. (034) 253-789

ศูนย์สายไหม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 973-9271    ศูนย์สำาโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ โทร 081-9248998

ศูนย์ อ.เมือง จ.พัทลุง โทร. (074) 615-599
ศูนย์ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 084-0573922

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม	:	ต่�งจังหวัด

1. ก�รตักเตือนด้วยว�จ� 
2. ก�รตักเตือนเป็นล�ยลักษณ์อักษร ห�กก�รตักเตือนด้วยว�จ�
   ไม่เป็นผล 
3. ก�รตัดรหัสสม�ชิก ห�กบริษัทฯ ทำ�ก�รตักเตือนด้วยว�จ� และ
   ล�ยลักษณ์อักษรแล้ว แต่ยังไม่เป็นผล

 บริษัทฯ ขอกร�บขอบพระคุณในคว�มอุปก�รคุณที่
พี่น้องไทยธรรมมีให้บริษัทฯ เสมอม� และขอเชิญชวนพี่น้อง
ไทยธรรมม�ร่วมสร้�งสรรค์สังคมใหม่แห่งมิตรไมตรี คุณธรรม 
และจริยธรรมร่วมกัน  
                            ขอแสดงคว�มนับถือ
                             

                             ปนัดด� วิถีพัฒน์
                           ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยข�ย
                       บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด

ศูนย์ใหญ่ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด

 ก�รข�ยผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัทฯ ในร�ค�ที่ต่ำ�กว่�
ร�ค�สม�ชิก ถือเป็นก�รผิดกฎระเบียบข้อบังคับในก�รทำ�ธุรกิจ
กับบริษัทฯ เนื่องจ�กขัดกับหลักจริยธรรมในก�รดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ที่ว่�ด้วยก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งเที่ยงธรรม และ
ปร�ศจ�กก�รเอ�รัดเอ�เปรียบระหว่�งผู้ร่วมธุรกิจด้วยกัน
 
 ห�กพี่น้องไทยธรรมท่�นใดพบเห็นพฤติกรรมดังกล่�ว 
ขอให้ท่�นกรุณ�ส่งข้อมูลม�ที่ thaidhamallianze@hotmail.com 
หรือ unique21th@hotmail.com หรือแจ้งพฤติกรรมดังกล่�วม�
ท่ีพนักง�นฝ่�ยข�ยของบริษัทฯ ได้ทุกคน บริษัทฯ จะทำ�ก�รตรวจสอบ 
สืบค้น  โดยบริษัทฯ  จะปกปิดพย�นบุคคลทุกคนไว้  และห�ก
บริษัทฯ พบว่� พฤติกรรมของสม�ชิกไทยธรรมท่�นใดเป็นเช่นน้ันจริง 
บริษัทฯ จะกระทำ�ก�ร 3 ขั้นตอนคือ

ประกาศ
ห้�มก�รข�ยผลิตภัณฑ์ต่ำ�กว่�ร�ค�สม�ชิก
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ต้องก�รศูนย์ใหญ่ในจังหวัดต่อไปนี้
• กรุงเทพฯ 

  (เขตละ 1 ศูนย์)

• กาญจนบุรี

• ฉะเชิงเทรา

• ชัยนาท

• ประจวบคีรีขันธ์

• นนทบุรี

• ปทุมธานี

• พระนครศรีอยุธยา

• ราชบุรี

• กาฬสินธ์ุ

• ขอนแก่น

• ชัยภูมิ

• นครพนม

• นครราชสีมา

• บุรีรัมย์

• บึงกาฬ

• มหาสารคาม

• มุกดาหาร

• ยโสธร

• เชียงราย

• เชียงใหม่ 

• ตาก (อ.เมือง)

• น่าน 

• พะเยา

• เพชรบูรณ์

• แม่ฮ่องสอน

• ลำาปาง

• ลำาพูน

• สุโขทัย

• กระบี่

• นราธิวาส

• ปัตตานี

• ตรัง

• พังงา

• ภูเก็ต

• ระนอง

• สตูล

• สงขลา

• สุราษฎร์ธานี 
  (อ.เกาะพะงัน) 

• ชลบุรี (อ.เมือง)

• ตราด

• ระยอง

• สระแก้ว

• ลพบุรี

• สมุทรสงคราม

• สมุทรสาคร

• สุพรรณบุรี

• สระบุรี

• สิงห์บุรี

• อ่างทอง

• นครนายก

• ร้อยเอ็ด

• เลย

• ศรีสะเกษ

• สกลนคร

• สุรินทร์

• หนองคาย

• หนองบัวลำาภู

• อำานาจเจริญ

• อุดรธานี

• อุบลราชธานี

• อุตรดิตถ์

• กำาแพงเพชร

• พิจิตร 

• แพร่

• อุทัยธานี

• พิษณุโลก

• สุราษฎร์ธานี 

  (อ.เกาะสมุย)

• สุราษฎร์ธานี 

  (อ.เมือง)  

• ยะลา

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก

แจ้งความจ�านงการเปิดศูนย์ใหญ่ได้ที่
คุณปนัดดา วิถีพัฒน์ (โค้ชมด)
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยข�ย
(Executive Sales Manager)

โทร 086-367-7804  
ID Line :  modtanoy18

คุณรัชชาภา ไชยมล (โค้ชวิว) 
ผู้จัดก�รฝ่�ยข�ย
(Sales Manager)

โทร 086-358-8052 
ID Line : v_view555

คุณจุฑาทิพย์ ผงพิลา (โค้ชโอ๋) 
ผู้จัดก�รฝ่�ยปฎิบัติก�ร 
(Operation Manager)

โทร 093-956-2659 
ID Line : jutatip_ao


