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เÁÅçดÍ§Ø‹น… ÀาÂãน

 àÁ×èÍàµÃÕÂÁ¼ÔÇ¾ÃÃ³¨Ò¡ÀÒÂã¹áÅŒÇ ·ÃÇ´·Ã§ 
สีสันบนใบหน้า	ที่ให้ความดึงดูดใจได้เป็นอย่างดีกับผู้พบเห็น	
หรือผู้ ที่ เ ราติดต่อด้ วย  คุณผู้ หญิ งส่ วนใหญ่ เลื อกใช้
เครื่องสำาอางแต่งแต้ม	 นั่นเป็นเรื่องถูกต้อง	 เพราะเป็นการ
เสริมบุคลิกให้ดูสดใสขึ้นได้อย่างทันตาเห็น บางคนไม่
เลือกเคร่ืองสำาอาง เพราะคิดว่าต้องมีฝีมือในการแต่ง แต่กลับ
ต้องใช้เวลานานมาก บางคนบอกต้องเลือกเครื่องสำาอาง
´Õæ ไว้ก่อน (แพงก็ยอม) เพราะป้ายไม่กี่ทีก็สวยแล้ว	
(ประมาณว่าของเขาดีจริง)	 แต่ที่ไทยธรรมนี้ ÁÕ Kryolan 
เครื่องสำาอางที่ดีเลิศ และไม่แพง เป็นที่พ่ึงของคุณผู้หญิงที่
ต้องการสวยใสทันใจ	และยังภูมิใจอีกด้วย	เพราะ	Kryolan	
เป็นเครื่องสำาอางที่วงการภาพยนตร์ใน Hollywood 
เลือกใช้มานานจนถึงปัจจุบัน ยอดขายเป็นอันดับหนึ่ง	
(รองพ้ืนแบบปกปิด) และยังได้รับเลือกให้เป็นเคร่ืองสำาอาง
ในกองประกวด  Miss Universe µÔ´¡Ñ¹ 3 ปีซ้อน	
(ปี 2009 – 2011) และเรากำาลังจะมีงานแถลงข่าวเปิดตัว	
เคร่ืองสำาอาง	Kryolan	อย่างเป็นทางการ	เร็วๆ	น้ีอีกด้วย

	 ขอเชิญชวนสมาชิกครอบครัวไทยธรรม ใช้สารสกัด
เมล็ดองุ่น	 สร้างความแข็งแรง	 เปลี่ยนแปลงผิวให้สวย
¨Ò¡ÀÒÂã¹ แล้วมาเติมความสวยใส และสีสัน ·ÕèÀÒÂ¹Í¡
ด้วย	Kryolan	เคร่ืองสำาอางระดับนางงามจักรวาลกันเถอะค่ะ		

Kryolan… ÀาÂนÍก

บานนี้
ข อ ง เ ร า

ด้วยความรัก

จารุณี	เดส์แน็ช	

หันมา
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	 ดิฉันคลุกคลีกับวงการอาหารเสริมมานานแล้ว	
ถ้าจะนับไปก็ย้อนตั้งแต่เป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์	ม.	มหิดล
ปีท่ี	3	ต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2530	คือ	24	ปีท่ีแล้ว	ตอนน้ัน	อาหารเสริม
ที่ฮิตที่สุดคือ	วิตามินอี	ซึ่งอาจารย์พิมลพรรณ	เป็นอาจารย์
ที่สวยมากสอนพวกเราว่า	มันมีฤทธิ์เป็น	“Oral	Cosmetic”	
หรือ	 เครื่องสำาอางแบบรับประทาน	 ที่มีสรรพคุณดึงดูด
สุดขีดว่า	 “กินแล้วสวย”	 อาจารย์บอกให้พวกเราไปหามา
รับประทาน	ตอนนั้นดิฉันอายุประมาณ	19	ปี	แต่สรรพคุณ
ทีแ่ถมทา้ย	คอื	ถา้รบัประทานเยอะอาจจะมผีลใหเ้ปน็หมนัได	้
(ตามความเชื่อในขณะนั้น)	อาจารย์บอกว่า	พออายุ	30	ปี	
พวกเธอจะมาขอบคณุอาจารย	์เพราะพวกเธอจะดไูมเ่หมอืน
คนอายุ	 30	 ปี	 กินแล้วสวยนี่ดึงดูดแน่นอน	 แต่มีโอกาส
เปน็หมนันีน่า่คดิ	จากนกัศกึษาเภสชัÏ	รว่มรุน่	110	คน	กเ็ลย
มีดิฉันและเพื่อนสาวอีก	2	คน	เดินไปองค์กรเภสัชกรรม	ซึ่ง
อยู่ในละแวกนั้น	ซื้อวิตามินอี	มาแบ่งกันรับประทาน	เพราะ
สำาหรับพวกเรา	3	คนในขณะนั้น	การมีลูกเป็นเรื่องห่างไกล	
ฮอร์โมนชอบผู้ชายขณะนั้นของพวกเราคงจะยังไม่ทำางาน
 
	 พอมาในปัจจุบัน	 เมื่อมีความรับผิดชอบในฐานะ
ทมีพฒันาผลติภณัฑข์องไทยธรรม	รว่มกบัแพทยแ์ผนปจัจบุนั	
แพทยแ์ผนจนี	แพทยแ์ผนไทย		เภสชักร	นกัโภชนาการ	และ	
สัตวแพทย์	 (ขอบอกว่า	 ความรู้ส่วนใหญ่ได้จากสัตวแพทย์	
ผู้ซ่ึงสามารถเปล่ียนหมูอ้วนเป็นๆ	 ให้กลายเป็นหมูสันใน
เป็นๆ	 ได้จากการใช้แร่ธาตุ)	 พวกเราก็มาระดมสมอง
กนัวา่	อวยัวะสว่นไหนทีเ่สยีแลว้	เราจะอยูใ่นสภาพ“ผูพ้กิาร”	
พดูงา่ยๆ	คอื	อวยัวะไหนทีห่ากผดิปกต	ิจะทำาใหร้า่งกาย	และ	
ที่สำาคัญ	 สภาพจิตใจเรารวนถึงที่สุด	 และทีมแพทย์ก็สรุป
กันว่า	มันคือ	สมอง	หัวใจ	และไต	ของมนุษย์	 เนื่องจาก
ไตเอง	 เปรียบเสมือนหัวใจที่	 2	 หากใครเป็นโรคไต	 ก็จะมี
อาการเหนื่อยล้า	อ่อนแรง	ไม่ผิดกับเป็นโรคหัวใจเลยทีเดียว	
ดฉินัเคยทำางานในโรงพยาบาลทีม่เีครือ่งฟอกไตทีท่นัสมยัทีส่ดุ	
เกา้อีฟ้อกไตเปน็โซฟาอจัฉรยิะอยา่งด	ีมโีทรทศันใ์หด้	ูมเีพลง

·íาäÁต้Í§
สÁÍ§-ËÑÇãจ-äต

ให้ฟัง	บรรยากาศอบอวลไปด้วยกล่ินอโรม่า	เพ่ือผ่อนคลาย	
แต่ผู้ป่วยแต่ละท่านที่ใช้เวลาฟอกไตประมาณ	4	ชั่วโมง
ตอ่ครัง้	ลว้นมสีหีนา้	และแววตาทีเ่ลือ่นลอย	ดฉินัไมอ่าจ
ล่วงรู้ความคิดของแต่ละท่านในขณะฟอกไตได้	 แต่ภาพ
ผู้ป่วยฟอกไตที่เห็นทั้งจากโรงพยาบาลรัฐ	 และเอกชน	
ทำาใหด้ฉินัมคีวามมุง่มัน่	และตัง้ใจ	ทีจ่ะหาหนทางปอ้งกนั
โรคนี	้แมก้ระทัง่รว่มบำาบดัโดยขบวนการแพทยท์างเลอืก	
ซึ่งทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้

	 ส่วนเรื่องของสมองไม่ต้องพูดถึง	 ดิฉันเห็น
ผูป้ว่ยอมัพาต	อมัพฤกษม์ามากตอ่มาก	เนือ่งจากดฉินัเปน็
เภสชัโรงพยาบาลมากอ่น	ทัง้ภาครฐับาล	และภาคเอกชน	
รวมท้ังผู้ป่วยซึมเศร้า	 ผู้ป่วยสมองเส่ือม	 ดิฉันจึงอยาก
เชิญชวนพ่ีน้องไทยธรรม	 ให้ความสนใจกับ	 3	 อวัยวะหลัก
นี้ให้ดี	 และดีที่สุด	 คือ	 การป้องกัน	 ก่อนการรักษา	
ดิฉันขอเรียนว่า	 ทั้ง	 3	 อวัยวะนี้	 เราสามารถป้องกัน
ความเสียหายได้	ไม่ว่าจะจากอาหารเสริม	อาหารประจำาวนั	
รวมทั้ง	 การป¯ิบัติตัว	 โดยเฉพาะการออกกำาลังกาย	
ซึ่งไม่มีสิ่งใดมาทดแทนได้

ด้วยความจริงใจ

อาริยา	สาริกะภูติ
unique21th@yahoo.com

อาริยา	สาริกะภูติ
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	 สวัสดีเพื่อนไทยธรรมของเราทุกคนนะคะ	 อีกไม่กี่วันก็จะถึง 
ปีใหม่อีกแล้ว	วันเวลาช่างรวดเร็วนะคะว่าไหม	สำาหรับบริษัทไทยธรรม
กำาลังจะเต็ม	7	ปีแล้วก้าวสู่ปีท่ี	8	เลขแปดเพ่ือนๆ	คงพอทราบใช่ไหมคะ
ว่าเป็นเลขเงินๆ	 ทองๆ	 แอบจำามาอย่างแม่นยำาว่าเป็นเลขโชคดีมีโชคลาภ	
เมื่อไทยธรรมเข้าปีที่	 8	 ไทยธรรมก็จะพาสมาชิกของเราโชคดีกันไป
ด้วย	สำาหรับคนที่มีความตั้งใจอย่างแรงกล้า	ที่จะอยู่กับไทยธรรม	และ
สำาเร็จรุ่งเรืองไปพร้อมๆ	กัน	คงมีไม่น้อยที่ขณะนี้เริ่มเห็นแววเศรษฐีกัน
แล้วค่ะ	 ผู้นำาไทยธรรมของเรามีรายได้เพ่ิมข้ึนหลายๆ	 คน	 เกินแสนบาท 
ต่อเดือนไปแล้ว	 พวกท่านเหล่านั้น	 เขาทำางานอย่างมีความสุขกับ
ไทยธรรมอย่างไรกันบ้าง	 อย่างที่ทุกท่านทราบว่า	 ไทยธรรมของเรามี
แผนการตลาดแบบเครือข่าย	ขายตรงหลายชั้น	(แผนการตลาดของเรา
ไดร้บัสมญาวา่	เปน็แผนทีท่ำางา่ยทีส่ดุในโลก)	งา่ยจรงิสำาหรบัทกุคนดว้ย	
หลายคนทีเ่ขา้มาแลว้ทำางานกนัตอ่เนือ่ง	อกีหลายคนทีเ่คยไดย้นิเรือ่งราว
ของเรา	แตก็่ยังไม่กล้าเข้ามาลองฟังดูนะคะ	บริษัทของเราให้โอกาสทุกคน	
บางคนพูดไม่เกง่	บางคนเปน็แม่บา้น	หลายคนไม่มีประสบการณ์การทำา 
เครือข่ายมาก่อนเลย	ด้วยค่าสมัครตลอดชีพแค่สองร้อยบาท	รักษายอด
ส่วนตัวแค่สามร้อยหรือหน่ึงพันบาทเท่าน้ัน	ไม่ต้องรักษายอดกลุ่ม	ของเรา
เป็นธุรกิจมิตรไมตรี	มีการให้การแบ่งปัน	ความเอื้ออาทร	ตอนยังไม่เก่ง
ก็ทำาน้อยๆ	ไปก่อน	อยู่ไปก็รับการพัฒนาไปสำาหรับคนตั้งใจจริง	ใช้เวลา
ไม่นานก็สำาเร็จขั้นต้น	รายได้เกินแสนบาทต่อเดือน	ที่แน่ๆ	รับต่อเนื่อง
ทุกเดือนเป็นปีๆ	ค่ะ
 
	 การตลาดเครือข่ายมีข้อดีหลายอย่างนะคะ	 อย่างหน่ึงก็คือ
ระบบอัพไลน์ดาวน์ไลน์	 มีผู้แนะนำาคุณเข้ามารู้จักกับธุรกิจน้ีแล้ว	 ก็จะ 
เทคแคร์	 ดูแล	 นำาพาให้คุณสำาเร็จให้ได้	 อัพไลน์แนะนำาคุณมาส่งเสริม 
ให้คุณเป็นดาวน์ไลน์ท่ีประสบความสำาเร็จอย่างด่วน	 เพราะความสำาเร็จของ
คุณคือความสำาเร็จของเขา	 บางท่านมาจากส่ือ	 มาจากการชมรายการทีวี	
ไม่มีผู้แนะนำา	 เม่ือเข้ามาแล้วไม่ใช่ต้องการเป็นแค่ผู้บริโภคเฉยๆ	 สนใจ

บ้านนี้เศรษฐกิจดี ต.ค.-พ.ย. 54

บ้านนี้
เศรษฐกิจดี
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ทำาตลาดด้วย	 ทางบริษัทก็จะแนะนำาพี่เลี้ยงให้คุณ	 ดูให้ 
เหมาะสมกับคุณมากท่ีสุด	จะได้เป็นพ่ีเล้ียงให้คุณตอนออกตลาด	 
เป็นตัวอย่าง	 และช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้คุณได้ 
อยา่งด	ีเพราะประสบการณข์องผูท้ีเ่ขา้มากอ่นยอ่มชว่ยคณุได	้
ระบบพีเ่ลีย้งเปน็มติรภาพ	ความรกัความอบอุน่และสวยงาม	 
การมอบโอกาสที่ดีและการช่วยเหลือให้แก่ผู้ที่แนะนำามา	 
เป็นสิ่งสวยงามจริงๆ	 ในโลกแห่งการแก่งแย่งอย่างทุกวันนี้	
สังคมแห่งมิตรไมตรีของไทยธรรมยังคงเข้มแข็ง	 และขยาย
สังคมของเรานี้ให้ยิ่งใหญ่ออกไป	 เป็นภารกิจแห่งสมาชิก
ไทยธรรมทุกท่านต้องปฎิบัติอย่างเข้มแข็ง	 แค่คิดก็แสนจะมี
ความสุขแล้ว	 นี่คือที่มาว่าผู้นำาของเราทำาไมจึงทำางานอย่าง
มีความสุขเช่นนี้	 อยู่กับไทยธรรมก็มีโอกาสเปิดวิสัยทัศน์ให้
กว้างไกลได้	 เพราะไทยธรรมมีรางวัลสำาหรับคนขยันตั้งใจ
ทำาสม่ำาเสมอ	ด้วยบัตรท่องเที่ยวฟรีทั่วโลก	เริ่มปีแรกเราพา
ไปประเทศจีน	 ปีต่อมาไปประเทศญ่ีปุ่น	 ปีต่อมาไปยุโรปเลยค่ะ	
เยอรมัน	 ฝรั่งเศส	 และปีหน้าจะพาไปอิตาลีดินแดนแสน 
โรแมนติก	 และปีต่อๆ	 ไปทั่วทุกมุมโลกกับไทยธรรม	
เพื่อนๆ	 อยากไปด้วยกันไหมค่ะ	 ต้ังใจขยันทำาไทยธรรม	 ยึดถือ
กฎระเบียบการทำางานการอยู่ร่วมกันแบบมิตรไมตรี	 ไม่มี 
ธุรกิจไหนง่ายอย่างน้ีแล้ว	 แต่ถ้าอยากร่ำารวยต้องทำางานหนักค่ะ	
งานหนักในที่นี้ ไม่ต้องแบกหินนะคะ	 แค่ตั้งใจทำางาน 
ทุกวัน	 ในเวลาที่ให้กับงานนี้	 ต้องมีประสิทธิภาพสูงที่สุด	 
จากประสบการณท์ีต่ดิตามประวตัมิหาเศรษฐขีองโลก	ทกุทา่น 
มีกลยุทธความร่ำารวยที่ เหมือนกันอย่างหนึ่งคือ	 ต้อง 
ทำางานหนกั	ตอนนีถ้า้เพือ่นๆ	ยงัทำางานสบายๆ	ชวิๆ	อยูล่ะก	็ 
ยังจะไม่รวยแน่ๆ	 ค่ะ	 เราต้องทำางานให้รู้สึกหนักจริง	 แต่
มีความสุขขณะทำางานนั้นๆ	 ทำางานหนักและมีความสุข 
เป็นวิถีการทำางานในไทยธรรมของเราค่ะ	 สุขใจที่ได้ช่วยคน

ที่เราแนะนำามาให้บรรลุเป้าหมายได้	 ก่อนจบบทความครั้งนี ้
ขอฝากสมาชิก	เพ่ือนๆ	ไทยธรรมทุกคนให้นำา	10	วลี	สร้างพลัง
เพื่อคนคิดบวกไปฝึกใช้ให้ติดเป็นนิสัยนะคะ	1.	“ฉันผิดเอง”	
2.	 “ฉันขอโทษ”	 3.	 “คุณทำาได้”	 4.	 “ฉันเชื่อมั่นในตัวคุณ”	 
5.	“ฉันภูมิใจในตัวคุณ”	6.	“ขอบคุณ”	7.	“ฉันต้องการคุณ”	
8.	“ฉนัวางใจในตวัคณุ”	9.	“ฉนัเคารพคณุ”	10.	“ฉนัรกัคณุ”	
น่ีเป็น	10	วลี	ทรงพลังเพ่ือคนคิดบวก	ท่ีนิยมและเม่ือนำาไปใช้
แล้วจะสามารถทำาให้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆ	ไปได้	และ
ช่วยสร้างความประทับใจให้กับทุกคน	ท้ังคนในครอบครัวท่ีเรารัก	
ทั้งเพื่อนร่วมงาน	และทีมงานของคุณ	จะทำาให้เกิดความรัก
ความสมัครสมานสามัคคีในทีมงานของพวกเราในสังคมของ
พวกเรา	และในประเทศของเรา	พวกเรามาสรา้งตวัของพวก
เราเองให้เป็นคนคุณภาพ	 เพื่อสร้างสังคมไทยธรรมของเรา
ให้เป็นสังคมน่าอยู่กันเถอะค่ะ	พวกเราเชื่อมั่นในตัวคุณและ
พวกเรารักคุณทุกคนค่ะ

ด้วยรักและห่วงใยจากติ๊กเองค่ะ

อาจารย์	รินทร์ลภัส	สิริวัฒน์ธนะ
Email:	rinrapat_tik@hotmail.com
Facebook:	Tik	Nice-girl@facebook.com

Pursuit of Happiness
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สารสกÑดเÁÅçดÍ§Ø‹นกÑบสÁÍ§
 ÊÁÍ§ เป็นหนึ่งในอวัยวะที่สำาคัญที่สุดในร่างกาย	
เม่ือมีความผิดปกติเกิดข้ึนกับสมอง	 ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บ	
ภาวะสมองขาดเลือด	หรือภาวะสมองฝ่อ	ล้วนแล้วแต่มีผลโดยตรง
ต่อร่างกาย	จิตใจ	และบุคลิกภาพของเจ้าของสมองด้วยกันท้ังส้ิน
	 สมองของผู้ป่วยอัลไซเมอร์	 หรือโรคความจำาเส่ือม	
จะมีคราบสีเหลืองท่ีมีช่ือว่า	เบต้า	อะมิลอยด์	พลัค	(Beta-amyloid	
plague) เกาะติดอยู่ ซ่ึงเป็นโปรตีนสารพิษชนิดหน่ึง ต้นเหตุของ
การทำาลายเน้ือสมอง บทความซ่ึงตีพิมพ์ในวารสาร	 Journal	
of	 Alzheimer’s	 Disease	 ในเดือนกันยายน	 2009	 แจ้งว่า	
การรับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่นอย่างต่อเน่ือง	 และ
สม่ำาเสมอ	จะลดโอกาสการเกิดเบต้า	อะมิลอยด์	พลัค	นี้ได้	
 

§านÇิจÑÂสารสกÑดเÁÅçดÍ§Ø‹น
เภสัชไทยธรรม

สารสกัดเมลçดองุ่นกับโรคหัวใจ และหลอดเลือด
	 ในสารสกัดเมล็ดองุ่น	 มีสาระสำาคัญมากมาย	 เช่น	
สารกลุ่มโพลีฟีนอล (Polyphenol) ซ่ึงรวมท้ังสารเรสเวอราทรัล	
(Resveratrol)	ฟีนอลลิค	แอซิด	(Phenolic	Acid)	แอนโทไซยานิน	
(Anthocyanins)	และฟลาโวนอยด์	(Flavonoids)	วารสาร
การแพทย์ชื่อ	 Journal	 of	 Gerontology	 :	 Biological	
Sciences	ในเดือนตุลาคม	2008	กล่าวถึง	ผลในการปกป้อง
หัวใจ	และหลอดเลอืดของสารสกดัเมลด็องุน่	ในแงข่องการลด
แอลดีแอล	 (LDL)	 ซ่ึงเป็นโคเลสเตอรอลตัวร้าย	 ลดการแข็งตัว
ของเลือด	 ลดโอกาสเกิดหลอดเลือดอุดตัน  ปรับจังหวะ
การเต้นของหัวใจให้เป็นปกติ	 ป้องกันเส้นเลือดตีบโดยการ
สง่สญัญาณเคมรีะหวา่งเซลล	์ปรบัสมดลุไขมนัในเลอืด	และ
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต
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	 สถิติพบว่า	กลุ่มประชากรที่มีการดื่มไวน์แดงอย่าง
สม่ำาเสมอในชีวิตประจำาวัน	 มีอัตราการเกิดโรคหัวใจต่ำากว่า
กลุ่มประชากรที่ไม่ดื่ม	 ถึงแม้ว่าจะมีการรับประทานอาหาร
ไขมันสูงก็ตาม	 นักวิทยาศาสตร์ ได้ตั้ งสมมุติฐานว่า		
การบริโภคองุ่น	 ผลิตภัณฑ์สกัดจากเนื้อ	 และเมล็ดองุ่น	
อย่างเช่น	ไวน์แดง	ที่มีการหมักองุ่นทั้งลูก	(ขณะที่การหมัก
ไวน์ขาว	 จะเอาส่วนที่เป็นเมล็ดออก)	 จะช่วยป้องกันโรค
ที่เกิดจากความเสื่อม	 เช่น	 โรคหัวใจ	 และหลอดเลือดได้	
ตอ่มาไดม้กีารทำางานวจิยัมากมาย	เพือ่สนบัสนนุ	และพสิจูน์
สมมุติฐานน้ี	โดยเป็นการทำาวิจัยในหนูทดลองเป็นหลัก	พบว่า
หนูที่บริโภคสารสกัดจากเมล็ดองุ่น	ภายใน	48	ชั่วโมง	จะ
มีค่าความต้านทานที่ผนังหลอดเลือดสูงขึ้นถึง	 2	 เท่า	 ซึ่ง
หมายความว่า	 ผนังหลอดเลือดยืดหยุ่น	 และแข็งแรงข้ึน
เป็น	2	เท่า	สารสกัดเมล็ดองุ่น	จึงมีจุดเด่นด้านการบริโภค	
เพื่อป้องกันเส้นเลือดแตก

“สารสกÑดเÁÅçดÍ§Ø‹น จÖ§
มีจุดเด่นด้านการบริโภค
เพืèอป‡องกันเส้นเลือดแตก”
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	 นอกจากค่าความต้านทานของผนังหลอดเลือดที่
เพิ่มขึ้นแล้ว	 นักวิทยาศาสตร์พบว่า	 สารสกัดจากเมล็ดองุ่น	
ยังช่วยลดความดันโลหิต	 นักวิทยาศาสตร์จึงได้ออกแบบ
การทดลอง	 โดยแบ่งหนูทดลองท่ีป่วยด้วยภาวะความดันโลหิตสูง
ออกเป็น	 3	 กลุ่ม	 หนูกลุ่มที่	 1	 บริโภคผงผลองุ่น	 ซึ่งมีทั้ง
เนื้อองุ่น	เปลือกองุ่น	และเมล็ดองุ่น		หนูกลุ่มที่	2	บริโภค
ÂÒËÅÍ¡ และหนูกลุ่มท่ี 3 บริโภคยาลดความดันโลหิต	 จากน้ัน
ให้หนูทดลองทั้งสามกลุ่ม	 รับประทานอาหารที่มีเกลือสูง	
ใช้เวลาทดลอง	 18	 สัปดาห์	 หลังจาก	 18	 สัปดาห์พบว่า	
ในหนูทดลองกลุ่มที่บริโภคผงผลองุ่น มีค่าความดันโลหิต
ลดลง ค่าการอักเสบลดลง หัวใจทำางานดีข้ึน กล้ามเน้ือหัวใจ 
เสยีหายนอ้ยลง	เปรยีบเทยีบกบัหนกูลุม่ทีร่บัประทานยาหลอก	
ส่วนหนูกลุ่มที่ได้รับยาลดความดันโลหิตมีความดันโลหิต
ลดลง	แต่ค่าการอักเสบไม่ลดลง	หัวใจมีประสิทธิภาพลดลง	
หลังการบริโภคอาหารที่มีเกลือสูง			

“สารสกดัเมลçดองุน่ ป‡องกนั
เส้นเลือดแตก และยังช่วยลด
ความดันโลหิต”

เกรพซีด พลัส ไลโคปน

เกรพ ออยล พลัส

เกรพซีด ออยล พลัส
เกรพซีด เอ็กซแทรค
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 หนึ่งในสารต้านอนุมูลอิสระที่โด่งดังมากที่สุดใน
วงการแพทย์ทางเลือก	 คือ	 สารแอสต้าแซนทิน	 ซึ่งเป็น
สารสีแดงตระกูลแคโรทีนอยด์	 ซึ่งพบได้ทั้งในพืช	 และสัตว์		 
ไมเ่พยีงแตม่ฤีทธิใ์นการตา้นอนมุลูอสิระสงูกวา่เบตา้แคโรทนี	
วติามนิอ	ีและวติามนิเอแลว้	การบรโิภคสารแอสตา้	แซนทนิ	
ยังช่วยลดริ้วรอย	 ลดอาการผิวแห้ง	 และลดจุดด่างดำาบน
ผิวหนัง	อันเน่ืองมาจากวัย	นอกจากน้ี	แอสต้าแซนทิน	ช่วย
ปกปอ้งดวงตา	และสมอง	จากการถกูทำาลายโดยอนมุลูอสิระ

รู้จักกับแอสต้าแซนทิน 
	 แอสต้าแซนทิน	 เป็นสารแคโรทีนอยด์	 (สาร 
ฟลาโวนอยด	์ซึง่ใหส้แีดงในธรรมชาต)ิ	ชนดิหนึง่	มคีณุสมบตัิ
ละลายในไขมันได้ดี	 โครงสร้างโมเลกุลของแอสต้าแซนทิน
เป็นโครงสร้างพิเศษ ที่ทำาให้ตัวมันเองมีคุณสมบัติของการ
ตา้นอนมุลูอสิระทีส่งูมาก	สารแอสตา้แซนทนิ	สามารถสกดั
ได้จากปลาแซลมอน	สาหร่ายสีแดง	และยีสต์ชื่อ	พฟัฟเฟีย	
(Pfaffia	Yeast)	และตัวเคย	(Grill)				

แอสต้าแซนทิน 
สารต้าน
อนุมูลอิสระ
ประสิทธิภาพสูง

เภสัชไทยธรรม
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ประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระของ
แอสต้าแซนทิน
>	มากกว่าวิตามินซี	65	เท่า	
>	มากกว่าเบต้าแคโรทีน	54	เท่า
>	มากกว่าวิตามินอี	14	เท่า
> ประสิทธิภาพในการทำาลายอนุมูลอิสระชนิดซิงเกล็ด 
ออกซิเจน (Singlet Oxygen) ซึ่งก่อให้เกิดขบวนการ
อักเสบ และความเสื่อม
>	มากกว่าวิตามินอี	550	เท่า
>	มากกว่าโคคิวเทน	800	เท่า
>	มากกว่าวิตามินซี	6,000	เท่า
>	มากกว่าสารแคทิชินจากชาเขียว	600	เท่า
>	มากกว่าเบต้า	แคโรทีน	11	เท่า
>	มากกว่าลูทีน	2.75	เท่า

ประโยชน์ของแอสต้าแซนทินทีèมีต่อร่างกาย 
1.	มีประโยชน์ต่อระบบหัวใจ	และหลอดเลือด	
2.	ขยายหลอดเลือด	โดยการลดการทำาลายของไนตริก	
ออกไซด์	(Nitric	Oxide)	ให้ผลดีกับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง	
โดยการปรับสมดุลความดันโลหิต

3.	ป้องกันภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง
4.	ทำาให้ภูมิต้านทานดีขึ้น
5.	มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ
6.	มีฤทธิ์ต้านการเกิดอนุมูลอิสระในระดับเซลล์	และ	
ปกป้องผนังเซลล์จากการถูกทำาลายโดยอนุมูลอิสระ	
7.	ทำาให้สารต้านอนุมูลอิสระชนิดอื่นๆ	คือ	วิตามินอี	และ	
วิตามินซี	มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
8.	กระตุ้นการนำาวิตามินเอจากตับมาใช้	เมื่อร่างกาย
ต้องการ	วิตามินเอสำาคัญต่อสายตา	และผิวหนัง
9.	ผ่านเยื่อหุ้มสมองได้	ป้องกัน	และชะลอความเสื่อม
ของสมอง	และระบบประสาท	ป้องกันการเกิดอัลไซเมอร์
10.	ผ่านเยื่อหุ้มลูกตาได้	ป้องกันการเสื่อมของลูกตา	
สายตา	และการมองเห็น	ป้องกันการเกิดต้อหิน
11.	ป้องกันความเสื่อมของเบต้าเซลล์	(เซลล์ที่ทำาหน้าที่
ผลิตอินซูลิน)	ในตับอ่อน	ของผู้ป่วยเบาหวาน	ลดการ
ทำาลายเบต้าเซลล์ในผู้ป่วยเบาหวาน
12.	ลดการถูกทำาลายของเซลล์ในภาวะน้ำาตาลในเลือดสูง
13.	ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ	เอช	ไพโรไร	(H.Pyrori)	
ซึ่งเป็นเชื้อที่ทำาให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร	ป้องกันการ
เกิดโรคกระเพาะ	และการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร
14. ปองกันการถูกทำาลายของดีเอ็นเอ  จึงเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงที่ใช้รับประทานเพื่อปองกัน 
และต้านมะเร็ง   
	 ดีเอ็นเอ	หรือ	ยีนส์	คือ	หน่วยพันธุกรรมในเซลล์	
ทำาหน้าท่ีควบคุมการแบ่งเซลล์ใหม่ให้เหมือนเซลล์เดิมทุก
คร้ัง	ซึ่งเซลล์มะเร็งเกิดจากความผิดปกติของดีเอ็นเอ	ทำาให้
เซลล์ที่เกิดจากการแบ่งใหม่	 ไม่เหมือนเซลล์เดิม	และมีการ
เจริญเติบโตท่ีผิดปกติ	 การป้องการการถูกทำาลายของดีเอ็นเอ	
ทำาใหแ้อสตา้แซนทนิ	มโีอกาสทีจ่ะใชร้บัประทาน	เพือ่ปอ้งกนั
การเกิดโรคมะเร็งได้
15.	ยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอก
16.	ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งลำาไส้ใหญ่	มะเร็ง
กระเพาะปัสสาวะ	และมะเร็งปอด

ขนาดรับประทานที่แนะนำา	:	วันละ	2	มก.

สเต็มแมค
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งานวิจัยทางคลินิกของน้ำามันปลา
 TDA	Newsletter	ฉบับนี้	ขอนำาเสนองานวิจัยจาก	Point	Institute	of	
Nutraceutical	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	ซึง่มกีารรวบรวม	และตพีมิพใ์นเดอืนตลุาคม	
2008	ในน้ำามันปลามีกรดไขมันจำาเป็น	ซึ่งร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นได้เอง	จำาเป็น
ต้องได้รับจากอาหาร	 มีชื่อว่า	 โอเมก้า	 3	 (Omega-3)	 ซึ่งเป็นไขมันที่มีประโยชน์
มหาศาลต่อร่างกาย	และถูกสนับสนุนด้วยงานวิจัยทางการแพทย์มากมาย	กรดไขมัน	
Omega-3	ประกอบด้วยกรดไขมัน	 2	ชนิด	 คือ	DHA	ซึ่งให้ผลดีต่อสมอง	และ	
EPA	ซึ่งให้ผลโดดเด่นในเรื่องการระงับการอักเสบ

ผลดีต่อหัวใจ และหลอดเลือด
	 แม้ว่าทั้ง	DHA	และ	EPA	ให้ผลเหมือนกันในการป้องกันโรคหัวใจ	และ	
หลอดเลือด	แต่จากผลงานวิจัยหลายช้ินสรุปได้ว่า	DHA	มีผลต่อการลดความดันโลหิต	
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานของหลอดเลือด	 การเพิ่ม	 HDL	 โคเลสเตอรอล	
(โคเลสเตอรอลตัวดี)	 และการลดการแข็งตัวของหลอดเลือด	 ป้องกันเส้นเลือด 
อุดตัน	มากกว่า	EPA

น้ำามันปลา
สารอาหารต้องบริโภค
เภสัชไทยธรรม



เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น12

ผลดีตอการลดไขมันในเลือด
	 ทั้ง	DHA	และ	EPA	ลดค่าไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์	
(Fasting	Triglyceride)	ได้ประมาณ	14	–	35%	ซึ่งขึ้นกับ
ค่าเริ่มต้น	และปริมาณ	DHA	และ	EPA	ที่ใช้บริโภค
	 ทั้ง	DHA	และ	EPA	ลดค่าไขมันโคเลสเตอรอลใน
เส้นเลือด	ขึ้นกับปริมาณที่ใช้บริโภค
ผลดีตออัตราการเตนของหัวใจ
	 การทีผู่ป้ว่ยโรคหวัใจมอีตัราการเตน้ทีเ่รว็	และถีข่ึน้
เป็นความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคหัวใจ	DHA	มีผล
ต่อการลดอัตราการเต้นของหัวใจในผู้ป่วยน้ำาหนักเกิน	 และ	
มีภาวะไขมันในเลือดสูง	มากกว่า	EPA	
ผลดีตอการลดอัตราการแข็งตัวของเกล็ดเลือด 
	 ทั้ง	DHA	และ	EPA	ให้ผลป้องกันการแข็งตัวของ
เกล็ดเลือด	ลดโอกาสเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด	ผลดี
ต่อการลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดแดงของหัวใจแข็ง
	 การบริโภค	DHA	ช่วยลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือด
แดงหัวใจแข็ง	 ในสตรีวัยหมดประจำาเดือน	 และลดการเกิด
á¼Å·Õè¼¹Ñ§ËÅÍ´àÅ×Í´ËÑÇã¨ 
	 จากงานวิจัยเหล่าน้ีสรุปได้ว่า	การบริโภคน้ำามันปลา	
ให้ผลดีกับหัวใจ	 และหลอดเลือด	 ทั้งในแง่ของการป้องกัน	
และการร่วมบำาบัดในผู้ป่วย	 โดยน้ำามันปลาท่ีมีปริมาณ	 DHA	
สูงจะให้ผลดีในแง่ดังกล่าว

ผลดีตอการลดการอักเสบ
	 ทั้ง	DHA	และ	EPA	ให้ผลในการลดการอักเสบ	
แม้ว่ามีงานวิจัยบางชิ้น	สนับสนุนว่า	EPA	ให้ผลในการลด
การอักเสบมากกว่า	 แต่มีจำานวนมากที่สนับสนุนว่า	 DHA	
ให้ผลในการลดการอักเสบที่เท่าเทียมกัน
ผลดีตอจิตใจ และอารมณ
ภาวะอารมณ์แปรปรวน และภาวะซึมเศร้า 
	 น้ำามันปลาให้ผลในการลดภาวะอารมณ์แปรปรวน	
และภาวะซึมเศร้า	มีงานวิจัยหลายชิ้นพิสูจน์ว่า	การบริโภค
น้ำามันปลา	สามารถช่วยผู้ป่วยจิตเภท	(กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่อยู่ใน
โลกแห่งความเป็นจริง)	กลุ่มผู้ป่วยโรคกระวนกระวาย	เครียด	
กลุม่ผูป้ว่ยบคุลกิภาพแปรปรวน	กลุม่ผูป้ว่ยโรคซมึเศรา้	และ
กลุ่มผู้ป่วยบุคลิกภาพ	2	ขั้ว	(ดี-ร้าย	สลับกัน)	ให้มีอาการ
ดีขึ้นได้	ในเรื่องภาวะจิตใจ	และอารมณ์นี้	EPA	จะให้ผลที่
โดดเด่นกว่า	DHA
ผลดีตอดวงตา
ความผิดปกติของดวงตา 
	 ในเนื้อเยื่อของลูกตามนุษย์	 เต็มไปด้วยกรดไขมัน
โอเมก้า-3	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 DHA	 งานวิจัยจำานวนมาก
สนับสนุนว่า	 การบริโภคน้ำามันปลาช่วยให้ผู้ป่วยต่อไปนี้	
มีอาการดีขึ้น	 คือ	 โรคจอประสาทตาเสื่อม	 เนื่องจากภาวะ
สูงอายุ	 	 โรคจุดรับภาพในลูกตาเส่ือม	 และโรคต้อกระจก	

“Omega-3 ประกอบด้วยกรดไขมัน 2 ชนิด คือ DHA 
ซÖèงให้ผลดีต่อสมอง และ EPA ซÖèงให้ผลโดดเด่นในเรืèอง
การระงับการอักเสบ ผลดีต่อหัวใจ และหลอดเลือด”
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ซึ่งไม่เพียงแต่ปองกัน การบริโภคน้ำามันปลายังช่วยฟนฟู
จอประสาทตา และจดุรบัภาพทีเ่สือ่มแลว้ รวมทัง้ตอ้กระจก 
ให้คืนกลับ และมีอาการที่ดีขึ้น	 นอกจากนี้ยังช่วยป้องกัน
กระจกตาเสื่อม	 เนื่องจากการถูกทำาลายโดยอนุมูลอิสระ
ÍÕ¡ Œ́ÇÂ
	 ในแง่มุมของการป้องกัน	และร่วมบำาบัดความผิดปกติ	
และความเสื่อมของลูกตา	DHA	จะมีบทบาทมากกว่า	EPA
ผลดีตอภาวะความจําเสื่อม
	 การบริโภคปลา	 และน้ำามันปลาเป็นประจำา	 ช่วย
ป้องกันภาวะความจำาเสื่อม	 และสมองเสื่อมได้	 งานวิจัย
หลายชิ้น	 พบว่า	 สมองของผู้ป่วยความจำาเสื่อมชนิด
อัลไซเมอร์	และสมองของผู้ป่วยหลงลืม	จะมีปริมาณ	DHA	
น้อยกว่า	สมองของคนปกติ	 มีงานวิจัยของ	Framingham	
Heart	Study	พบว่า	การที่ระดับ	DHA	ในสมองลดลง	จะ
มีผลนำาไปสู่โรคความจำาเสื่อม	ส่วน	EPA	ไม่ค่อยมีบทบาท
ในด้านที่เกี่ยวกับความทรงจำา
ผลดีตอทารกในครรภ และหลังคลอด
	 ในขณะที่ตั้งครรภ์	 ระดับกรดไขมันโอเมก้า-3	 ใน
สตรีมีครรภ์จะลดลงอย่างรวดเร็ว	 มีผลให้เกิดภาวะการ
ซึมเศร้าหลังคลอด	สตรีมีครรภ์ควรบริโภคอาหารที่เป็นปลา
สม่ำาเสมอตลอดช่วงของการตั้งครรภ์	 มีการเก็บสถิติพบว่า	

สตรมีคีรรภท์ีม่รีะดบั	DHA	ในเลอืดต่ำา	มแีนวโนม้ทีจ่ะคลอด
ก่อนกำาหนด		
	 ในไตรมาสสดุทา้ยของการตัง้ครรภ	์เปน็การพฒันา
สมอง	และสายตาของทารกในครรภ	์สตรมีคีรรภค์วรบรโิภค
น้ำามันปลาในช่วงนี้	 เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสมอง	 และ	
สายตาของทารก	 และวันแรกท่ีเด็กคลอด	 สามารถใส่น้ำามันปลา
ลงในน้ำานม	 เพ่ือช่วยพัฒนาสมอง	 ระบบประสาท	 และสายตา
ของทารกแรกคลอด	 ทารกที่บริโภคน้ำามันปลา	 จะมี
ลักษณะการนอนหลับที่ดีกว่า	 และระดับไอคิวที่สูงกว่า	
ทารกที่ไม่ได้บริโภค	 ซึ่งการวัดระดับไอคิวนี้	 จะทำาการวัด
เมือ่เดก็มอีายปุระมาณ	4	ขวบ	มารดาทีใ่หน้มบตุรควรบรโิภค
น้ำามนัปลา	เพราะจะทำาใหภ้มูติา้นทานโรค	ซึง่มอียูใ่นน้ำานมแม	่
มีปริมาณมากข้ึน	ทำาให้ทารกแข็งแรง	ป้องกันการติดเช้ือต่างๆ	
ในเด็กทารกได้	รวมทั้งป้องกันอาการภูมิแพ้ในเด็กได้ด้วย	
	 เด็กที่รับประทานน้ำามันปลา	เป็นประจำา	นอกจาก
จะมีสมอง	ประสาท	สายตา	และไอคิวดีแล้ว	ยังลดโอกาส
เกิดภูมิแพ้ได้ด้วย	 และในกรณีภูมิแพ้นี้	 DHA	 จะมีบทบาท
มากกว่า	EPA

ฟช โฟรตี้ ฟชเชอร โกลด ฟชเชอร ฟช วิติส เบรนนี่
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	 สารประกอบที่ถูกถักทอลงในเส้นใย	 MBF	 
มี	 3	 กลุ่ม	 คือ	 สารประกอบ	 กลุ่ม	 A	 ทำาหน้าที่ดูดกลืน
พลังงานจากสิ่งแวดล้อม	 และร่างกายมนุษย์	 และเปลี่ยน 
คลื่นพลังงานนั้น	เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	ที่มีความยาวคลื่น	
อยูร่ะหวา่ง	4	–	14	ไมโครเมตร	ทำาหนา้ทีก่ระตุน้การไหลเวยีน
โลหติในเสน้เลอืดฝอย	บรเิวณผวิสมัผสั	สารประกอบกลุม่	B	 
ทำาหน้าที่ปรับอุณหภูมิ	 และสร้างประจุลบในอากาศ	 เมื่อมี
การเปลีย่นแปลงอณุหภมูขิองสิง่แวดลอ้มภายนอก	มนัจะทำา
หน้าที่กระตุ้นให้เกิดความชื้น	และสร้างประจุลบ	ทำาให้เกิด
ออกซิเจนมากขึ้นในอากาศบริเวณนั้น	 และทำาให้อากาศใน
บริเวณนั้นเป็นประจุลบ	หรือที่เรียกว่า	วิตามินอากาศ (Air 
Vitamin)	สารประกอบกลุ่ม	C	ทำาหน้าที่ฆ่า	และยับยั้งการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรียหลายชนิด
	 คุณสมบัติของสารประกอบกลุ่ม	B	น่ีเอง	เป็นท่ีมา
ของการเป็นที่นิยมของเครื่องนอน	 และเส้นใย	 MBF	 ใน
ประเทศจนี	จนผลติภณัฑเ์ครือ่งนอนซึง่ถกูผลติขึน้จากเสน้ใย	
MBF	 โดยบริษัท	 Vitop	 Bioenergy	 ได้รับเลือกให้เป็น
ผลิตภัณฑ์เครื่องนอนสำาหรับนักกีฬาโอลิมปิคในป	ี 2008	 ที่
ประเทศจนีเปน็เจา้ภาพในการแขง่ขนัโอลมิปคิโลก	โดยไดร้บั
เลอืกจากกระทรวงการกฬีาแหง่ประเทศจนีอยา่งเปน็ทางการ

เส้นใยอารมณ์ดี

เภสัชไทยธรรม
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	 หากบรรยากาศรอบๆ	ของเรามีสัดส่วนของประจุบวก
ที่มากเกินไป	หรือแทบจะไม่มีประจุลบเลย	อาจจะทำาให้เรา
มีภาวะการหลั่งฮอร์โมนซีโรโทนินที่มากเกินไป	 จะทำาให้เรา
ตื่นเต้น	ไม่สงบ	และไม่ผ่อนคลาย	(ซีโรโทนินในปริมาณพอดี	 
จะทำาให้เราสงบ	 และผ่อนคลาย	 แต่ซีโรโทนินที่มากเกินไป	 
จะทำาให้เกิดอาการตรงกันข้าม)	ซึ่งจะทำาให้เรามีอาการต่างๆ
ดังนี้	คือ	นอนไม่หลับ	หงุดหงิด	เครียด	ปวดศีรษะไมเกรน	
คลื่นไส้	ใจสั่น	หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ	ร้อนวูบวาบ	มีเหงื่อ
ออกมาก	หรอืหนาวสะทา้น	และวงิเวยีน	หากเกดิกบัผูส้งูอายุ
จะมีอาการ	ซึมเศร้า	หดหู่	เฉยเมย	ไร้อารมณ์	และอ่อนล้า
 เส้นใย MBF มีผลให้บรรยากาศรอบๆ เกิดเป็น
ประจุลบ ทำาให้ผู้สวมใส่เกิดความรู้สึกสงบ และผ่อนคลาย 
เน่ืองจากเป็นการปรับสมดุลระดับซีโรโทนินในสมอง 
ผลิตภัณฑ์เครื่องนอนไวทอป	จึงมีคุณสมบัติมากมาย	ตั้งแต่	 
ให้คลื่นฟาร์-อินฟาร์ เรด	 กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต	 
คลายกล้ามเนื้อ	 ช่วยอาการปวดเมื่อย	 และเหนื่อยล้า	 
ชว่ยใหเ้ราหลบัสบายภายในบรรยากาศของประจลุบรอบๆ	ตวั	
ช่วยในผู้ป่วยภูมิแพ	้ ร่างกายของมนุษย์จะสร้างภูมิต้านทาน	
และสารสื่อประสาททั้งหมดในยามหลับใหล	 โดยเฉพาะ 
ซีโรโทนิน	ซึ่งถูกสร้างขึ้นถึง	95%	ในกระเพาะอาหาร	และ	
5%	 สร้างขึ้นในสมอง	 เมื่อเราตื่นขึ้นในตอนเช้า	 เราก็จะมี 
สารสื่อประสาท	 และระบบภูมิต้านทานแข็งแรง	 ที่จะพาให้
เราทำากิจกรรมประจำาวัน	ได้อย่างสดชื่น	สมองดี	อารมณ์ดี	
และแก้ปัญหาต่างๆ	ในชีวิตประจำาวันได้เป็นอย่างดี

รู้จักกับประจุบวก และประจุลบ  
	 อากาศรอบตัวมนุษย์	 เป็นอากาศที่มีประจุ	 ไม่ว่า
จะเป็นประจุบวก	 หรือประจุลบ	 การเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
ของประจุบวก	และประจุลบรอบๆ	ตัวสิ่งมีชีวิต	มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย	และจิตใจของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ	
	 หากอากาศรอบๆ	ตวัเราเปน็ประจลุบ	เปน็สว่นใหญ	่
เราจะรู้สึกมีชีวิตชีวา	ร่าเริง	และกระตือรือร้น	หากอากาศ 
รอบๆ	 ตัวเราเป็นประจุบวกเป็นส่วนใหญ่	 เราจะรู้สึก
หดหู่	 อ่อนล้า	 มีความปวดเมื่อย	 หรือเจ็บปวดตามร่างกาย	 
และไม่สบายตัว
	 ในบรรยากาศของโลกเรา	 จะมีประจุประมาณ	
1,400	–	5,000	ประจุต่อหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตร	สัดส่วน
ของประจบุวกตอ่ประจลุบในบรรยากาศปกตจิะอยูท่ี	่12	:	10	
ซึง่หมายความวา่	สดัสว่นของประจบุวก	จะมากกวา่ประจลุบ	
ในบรรยากาศปกติ
 ประจุลบในบรรยากาศ ให้ผลบวกต่อร่างกาย 
และจิตใจของมนุษย์อย่างมหาศาล โดยมีการกระตุ้น 
การหลั่งฮอร์โมน และสารเคมีต่างๆ ในร่างกาย และสมอง 
กล่าวโดยทั่วไปแล้ว ยิ่งเราสัมผัสกับประจุลบในบรรยากาศ
มากเท่าใด เราก็ยิ่งจะรู้สึกดี และสดชื่นมากขึ้นเท่านั้น      

Healthy
Living
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	 น้ำาเป็นองค์ประกอบสำาคัญของร่างกาย	 และ
สิ่งมีชีวิตทุกประเภท	ในร่างกายมนุษย์มีน้ำาเป็นองค์ประกอบ	
60%	ในสมองมีน้ำาเป็นองค์ประกอบ	70%	ในปอดมีน้ำาเป็น
องคป์ระกอบ	90%	ในกลา้มเนือ้ลาย	(กลา้มเนือ้ทีส่มองบงัคบั
ได้	 อยู่ใต้อำานาจของจิตใจ	 เช่น	 กล้ามเนื้อแขน	 ขา)	 มีน้ำา
เป็นองค์ประกอบ	75%	ในเซลล์ไขมันมีน้ำาเป็นองค์ประกอบ	
10%	 ในกระดูกมีน้ำาเป็นองค์ประกอบ	 22%	 ในเลือดมีน้ำา
เป็นองค์ประกอบ	83%	
	 ในแต่ละวัน	 มนุษย์ควรดื่มน้ำา	 2.4	 ลิตร	 ซึ่งรวม
ปริมาณน้ำาท้ังหมด	ท้ังจากเคร่ืองด่ืม	และอาหาร	ระบบโลหิต
ของมนุษย์ต้องการเลือดท่ีมีฤทธ์ิเป็นด่าง	มีค่า	pH	อยู่ระหว่าง	
7.35	–	7.45	ดังน้ัน	เราจึงควรด่ืมน้ำาด่างท่ีมีค่า pH ประมาณ 
8.5	เพื่อเวลาที่น้ำานั้นไปอยู่ในร่างกาย	จะได้ปรับระบบเลือด
ให้มี	pH	อยู่ที่ค่าประมาณ	7.35	–	7.45	พอดี
	 ค่า	 pH	 หรือค่าความเป็นกรด-ด่าง	 ของระบบ
โลหิตมนุษย์มีความสำาคัญต่อการมีสุขภาพดี	 และสำาคัญ
ต่อการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์มาก	 เลือดที่เป็นด่าง	 จะละลาย
ออกซเิจนไดใ้นปรมิาณมาก	และเน้ือเย่ือในร่างกายจะมีสขุภาพ

ความสำาคัญของ

น้íาด‹า§âÁเÅกØÅเÅçก

ที่ดีได้	 จำาเป็นต้องแช่อยู่ในของเหลวที่เป็นด่าง	 ในขณะที่
เลือดที่เป็นกรด	 เอื้อต่อการเติบโตของเซลล์มะเร็ง	 ซึ่งชอบ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นกรด	 หาก	 pH	 ในร่างกายมากกว่า	 8.5	
เซลล์มะเร็งจะตาย	ในขณะที่เซลล์ปกติจะมีชีวิตรอด

เมืèอร่างกายมีสภาวะเปšนกรด  
>	สารอาหารจะถูกดูดซึมผ่านทางเดินอาหารได้น้อยลง
>	เซลล์จะผลิตพลังงานภายในเซลล์ได้น้อยลง	ทำาให้เซลล์เส่ือม	
และอ่อนแรง
>	ความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองของเซลล์ลดลง
>	ความสามารถในการกำาจัดโลหะหนักออกจากเซลล์ลดลง	ทำาให้
เกิดการสะสมของโลหะหนัก	และเกิดพิษของโลหะหนักได้
>	เนื้องอก	และมะเร็ง	เจริญเติบโตได้ดีขึ้น
>	ร่างกายอ่อนล้า	และง่ายต่อการเจ็บป่วย
>	เกิดการสลายกระดูก	นำาไปสู่ภาวะกระดูกพรุน
>	ทำาให้เกิดภาวะข้ออักเสบ	และข้ออักเสบรูมาตอยด์
>	ระบบทางเดินอาหารแปรปรวน	เช่น	กรดไหลย้อน	
มีแก�สในทางเดินอาหาร	ท้องผูก	ท้องเสีย
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>	ร่างกายเกิดภาวะคั่ง	และบวมน้ำา
>	นอนไม่หลับ
>	ปวดศีรษะไมเกรน
>	หาก	pH	ของร่างกายอยู่ที่ระดับ	6.9	(เป็นกรด)	จะนำา
ไปสู่ภาวะโคม่า	และการเสียชีวิต

วิธีการทำาให้ร่างกายเปšนด่าง
>	ดื่มน้ำาอัลคาไลน์	pH	ประมาณ	8.5
>	อาบน้ำาเย็นทำาให้ร่างกายเป็นด่าง	อาบน้ำาร้อนทำาให้
ร่างกายเป็นกรด
>	 เพื่อรักษาสุขภาพ	 ให้รับประทานอาหารที่ทำาให้ร่างกาย
เป็นด่าง	 60%	 ต่อ	 อาหารที่ทำาให้ร่างกายเป็นกรด	 40%
>	 เพ่ือฟ„œนฟูสุขภาพท่ีเส่ือม	 หรือ	 เป็นโรคภัย	 ให้รับประทาน
อาหารท่ีทำาให้ร่างกายเป็นด่าง	 80%	 อาหารท่ีทำาให้ร่างกาย
เป็นกรด	20%
>	 อาหารที่ทำาให้เลือดเป็นด่าง	 ได้แก่	 อาหารพวกผลไม้	
ผักสีเขียว	ถั่วฝัก	ถั่วเมล็ดแห้ง	เครื่องเทศ	สมุนไพร	ธัญพืช

>	อาหารที่ทำาให้เลือดเป็นกรด	ได้แก่	เนื้อสัตว์	เช่น	หมู	วัว	
ควาย	ไก่	น้ำาอัดลม	นม	ข้าว
 
	 น้ำาโมเลกุลเล็ก	 จะซึมผ่านผนังเซลล์อย่างรวดเร็ว	
ดูดซึมได้มากกว่า	 พาอาหาร	 อากาศ	 และน้ำาเข้าสู่เซลล์
ได้มากกว่า	 กำาจัดของเสียได้มากกว่า	 และให้ประโยชน์ต่อ
ร่างกายได้มากกว่าน้ำาโมเลกุลใหญ่	

“หากค่า pH ในร่างกายมากกว่า 
8.5 เซลล์มะเรçงจะตาย ในขณะทีè
เซลล์ปกติจะมีชีวิตรอด ดืèมน้ำา

อัลคาไลน์ ค่า pH ประมาณ 8.5” 

เครื่องทําน้ําอัลคาไลน ไวทอป
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ThaiDham ครั้งที่ 12
รุน “ผูพ�ทักษ์คุณธรรม”
18-20 พฤศจิกายน 2554

White OceanBooming

	 	 	 จาก	 Booming	 XI	 “บทเพลงแห่งความรัก”	 มาสู่	
Theme	Booming	XII	“ผูพ้ทิกัษค์ณุธรรม”	เพราะความสำาเร็จ
ในทางโลกจะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากคุณธรรมพบกับ
แนวคดิในการดำาเนนิธรุกจิแบบ	“White Ocean” ¡ÒÃµÅÒ´
สีขาว	ที่เน้นการแบ่งปันความร่วมมือและมิตรไมตรี	เพื่อนำา	
พาชีวิตสู่ความสำาเร็จที่ยั่งยืน	ทั้งในทางโลกและทางธรรม	

	 	 	 ไทยธรรม	 อัลไลแอนซ์	 ขอเชิญชวนพี่น้องไทยธรรม
เข้าร่วมงาน	 Booming	 XII	 พบกับพี่น้องครอบครัว
ไทยธรรม	 ร่วมสนุกกับเกมส์สุดมันรางวัลไม่อ้ัน	 พบมิตรภาพ
ใหม่ๆ	 ชื่นใจกับมิตรภาพยาวนาน	 พบกับวิทยากรพิเศษ	
อาจารย์พิชญา สุกใส วิทยากรผู้ เชี่ยวชาญในหัวข้อ	
“การขายอย่างสร้างสรรค์”	 แนวคิดเชิงกลยุทธ์	 สู่การขาย
ที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	 และทีมวิทยากรพิเศษ	 ในกิจกรรม
สนุกสนานกับหัวข้อ	 “การตลาดสีขาว”	 สัมผัสกับชีวิต
จริงที่เป็นยิ่งกว่านิยายของ	 แม่ชีพรลพัชร	 นรารัตน์วันชัย	
ผู้ ประสบความสำ า เร็ จในทางโลกด้วยทรัพย์สินกว่ า	
1,000	ล้านบาท	ต้ังแต่อายุยังน้อย	และหน้ีสินท่ีเทียบเท่ากัน
ปลดหนี้อย่างไรภายใน	 1	 ปี	 นักเขียนเจ้าของพ็อคเก็ตบุค
ช่ือดัง	 “บวชชีเพราะหนีรัก”	 ก้าวสู่เส้นทางธรรมที่ร่มเย็น	
ในหัวข้อ	 “ชีวิตนี้มีคุณค่า”	 และกิจกรรมสนุกสนานใน

รูปแบบของไทยธรรมอีกมากมาย
									ฉลองการใช้ชีวิตร่วมกันด้วยค่ำาคืนพิเศษ	“Me my hero”
แต่งกายในรูปแบบสุดสร้างสรรค์ของฮีโร่ในใจท่าน	 ไม่ว่า
จะเป็น	มดเขียววี	3	ซุปเปอร์แมน	นางฟ้าชาร์ลี	หรือ	ฮีโร่ใน
วรรณคดีไทยแบบ	พระอภัยมณี	ÏลÏ	พบกับผลิตภัณฑ์ใหม่
ไทยธรรม	 พร้อมแผนธุรกิจที่สร้างสรรค์ร่วมกัน	 เพื่อนำา
ท่านไปสู่ชีวิตเสรี	 ที่เต็มไปด้วยมิตรไมตรี	 และความมั่นคง
รม่เยน็	กบัครอบครวัทีส่องของเรา	“ไทยธรรม อลัไลแอนซ”์
     มาเป็นส่วนสำาคัญ ในงานสัมมนาของเรา ด้วย 
2 เงื่อนไขที่ท่านทำาได้แน่นอน 
	 1.	เป็นผู้นำาระดับโกเมนขึ้นไป
	 2.	มียอดกลุ่มส่วนตัว(PGPV-แผนหลัก)	100,000	บาท
สะสมในระยะเวลา	2	เดอืน	ตัง้แตเ่ดอืน	สงิหาคม-กนัยายน
2554	 พบเพื่อนใหม่	 สร้างครอบครัวที่	 2	 ร่วมกับเรา	
เปดิโอกาสดีๆ 	ใหก้บัชวีติ	เปดิโลกธรุกจิอสิระ	สมัผสัความรกั	
และพลังแห่งรักจาก	ไทยธรรม	อัลไลแอนซ์	
	 สนใจสอบถามรายละเอียด	 และแจ้งความจำานง
เข้าร่วมงานได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์	โทร.	02-363-7699
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บาน 30 หลัง
ยุทธการ

	 	 รางวัลที่ ได้รับจากการพิชิตเป้า
บ้าน	20	หลัง	คือ	Pharma	Care	Cell	
Renew	Serum	Whitening ÊÒÃÊ¡Ñ´
จากผลองุ่น	เปลือกองุ่น	และเมล็ดองุ่น	
สูตรเพื่อผิวขาว	 และ	 Pharma	 Care	
Cell	Renew	Serum	Anti-Wrinkles 
สารสกัดจากแอปเปิœล	 เพื่อกระตุ้นการ
สร้างเซลล์ใหม่และลดเรือนริ้วรอย

	 	 ร า งวั ลที่ ไ ด้ จ ากการพิ ชิ ต เป้ า
บ้าน	 25	 หลัง	 คือ	 Pharma	 Care	
Cell	 Renew	 Serum	 Replenishing 
สารสกัดจากใบกุหลาบ	 สูตรเพื่อความ
ชุ่มชื้น	ลดการอักเสบและฟ„œนฟูสภาพผิว
ที่ถูกทำาลาย	และ	Vitop	Facial	Mask 
ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณ
¼ÔÇË¹ŒÒ 

				Vitop	Facial	Mask	ควรใช้ควบคู่กับ	
Pharma	Care	Cell	Renew	Serum	
ซึ่งถูกออกแบบให้กระตุ้นสเต็มเซลล์
ช้ันล่างสุดของผิวกำาพร้าให้ผลิตเซลล์ผิว
ใหม่ท่ีอ่อนเยาว์สดใส	 และเห็นผลแตกต่าง
ภายในไม่ก่ีสัปดาห์หลังการใช้อย่างต่อเน่ือง

	 	 รางวัลที่ ได้รับจากการพิชิตเป้า
บ้าน	 30	 หลัง	 คือ	 ผลิตภัณฑ์ชาโอบี	
สมุนไพรจีนชาชง	 เพ่ือการควบคุมน้ำาหนัก	
ช่วยระบาย	 กระตุ้นการเผาผลาญ	
ปรับสมดุลโคเลสเตอรอล	 สลายไขมัน	
กระตุ้นการขับถ่ายและล้างพิษ

				รางวลัพเิศษทีไ่ดร้บัจากการพชิติเปา้
ยุทธการบ้าน	30	หลัง	คือ	ออปทิลลา 
สารอาหารเพื่อการบำารุงสุขภาพดวงตา		
และสายตา

ครอบครัวไทยธรรม	 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้พิชิต
เป้าบ้าน	10	หลัง	15	หลัง	20	หลัง	25	หลัง	และ	30	หลัง	
จากยุทธการ	“บ้าน	30	หลัง”	ใน	“ยุทธการบ้าน	30	หลัง	

สÙ‹ราÂäด้ 2.9 ล้านบาท ต่อเดือน”
ประจำาเดือนกรกฎาคม	2554	(20	หลัง)
1.	คุณฐานะมนตร์		พุฒิกุลเศรษฐ์

ประจำาเดือนกรกฎาคม	2554	(25	หลัง)
1.	คุณศุภกฤต		วิทยผโลทัย

ประจำาเดือนกรกฎาคม	2554	(30	หลัง)
1.	คุณปานมุก		มหิทธิวาณิชชา
2.	คุณจริยา		สดมพฤกษ์

ประจำาเดือนสิงหาคม	2554	(30	หลัง)
1.	คุณศุภกฤต		วิทยผโลทัย

ขอแสดงความยินดีกับผูพิชิตเปาบาน 30 หลัง

คุณจริยา		สดมพฤกษ์ คุณศุภกฤต		วิทยผโลทัย
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ตองก�รศูนย์ใหญ่ในจังหวัดต่อไปนี้

“ม�ร่วมเปนส่วนหนึ่งของ

      ครอบครัว ไทยธรรม”

ไทยธรรม	อัลไลแอนซ์	มีนโยบายในการกระจาย	
ศนูยใ์หญท่ัว่ประเทศ	เพือ่รองรบัโครงการใหมท่ี่
เตรียมเปิดตัวในปี	2011	นี้	จึงขอแจ้งให้พี่น้อง
ไทยธรรมÏ	 ทราบถึงจังหวัดท่ียังไม่มีศูนย์ใหญ่	
พี่น้องท่านใด	หรือสายงานของพี่น้องท่านใดที่
สนใจ	สามารถยืน่แบบฟอรม์แสดงความจำานง
เป็นศูนย์ใหญ่ได้ท่ี	ผู้จัดการเขต	(Area	Manager)	
และผู้ช่วยผู้จัดการเขต	 (Assistant	 Area	
Manager)	ทุกท่าน	ดังรายชื่อต่อไปนี้

ข่าว... ประชาสัมพันธ์

1.	คุณปนัดดา	วิถีพัฒน์	(มด)	
			โทร.	08-3013-9490	
2.	คุณรัชชาภา	ไชยมล	(วิว)	
			โทร.	08-6312-8125
3.	คุณอรณิชา	สายยนต์	(อุ�)
			โทร.	08-6367-7804

ภาคกลาง
• กรุงเทพฯ (เขตละ 1 ศูนย)
• กาญจนบุรี
• ฉะเชิงเทรา
• ชัยนาท
• นครนายก
• นนทบุรี
• ปทุมธานี
• พระนครศรีอยุธยา
• สมุทรสงคราม
• สระแกว
• สระบุรี
• สิงหบุรี
• อ่างทอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
• กาฬสินธุ
• ขอนแก่น
• ชัยภูมิ
• นครราชสีมา (อ.ปากช่อง)  
• บุรีรัมย
• บึงกาฬ
• มหาสารคาม
• มุกดาหาร
• ยโสธร
• เลย
• ศรีสะเกษ
• สกลนคร
• สุรินทร
• หนองคาย
• หนองบัวลําภู
• อํานาจเจริญ
• อุดรธานี
• อุบลราชธานี

ภาคเหนอื
• เชียงราย
• เชียงใหม่ 
• ตาก
• น่าน 
• พะเยา
• เพชรบูรณ
• แม่ฮ่องสอน
• ลําปาง
• ลําพูน
• สุโขทัย
• อุตรดิตถ

ภาคใต
• ประจวบคีรีขันธ 
• ปตตานี
• พังงา
• ภูเก็ต
• ระนอง
• สงขลา
• สตูล
• สุราษฎรธานี (อ.เกาะพะงัน)   
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เรื่องการเตรียมปรับราคาผลิตภัณฑ์	Vitop		เครื่องสำาอาง	Kryolan		
และชุดสมัครสมาชิกไทยธรรมÏ	ปี	2012
เรียน	สมาชิกไทยธรรมÏ	ที่รักทุกท่าน
	 บริษัทÏ	มีความจำาเป็นที่จะต้องแจ้งให้ท่านทราบว่า	ผลิตภัณฑ์นำาเข้า	2	กลุ่ม	
คือ	กลุ่มผลิตภัณฑ์เส้นใย	MBF		จาก	Vitop	Bioenergy	ประเทศจีน	(ยกเว้นเครื่องทำา
น้ำาอัลคาไลน์ไวทอป)	และผลิตภัณฑ์นำาเข้าเครื่องสำาอาง	Kryolan	จากประเทศเยอรมัน	
จะมีการปรับราคาขึ้นในบางรายการ	ในวันที่	6	กุมภาพันธ์	2012	เนื่องจากมีการปรับ
ราคาต้นทุนจากประเทศผู้ผลิต	และอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลยูโร	มีค่าแข็งตัวขึ้น	
	 นอกจากนี้	 การที่บริษัทÏ	 มีผลิตภัณฑ์เพื่อการจำาหน่ายมากชนิดขึ้น	 ทำาให้
ชดุสมคัรสมาชกิของบรษิทัÏ	ซึง่ประกอบดว้ย	Sale	Kit	และเอกสารประกอบการทำาธุรกิจ
อ่ืนๆ	มีราคาต้นทุนท่ีสูงข้ึน	บริษัทÏ	จึงมีความจำาเป็น	ต้องปรับราคาสมาชิกไทยธรรมÏ	จาก	
200	บาท	เป็น	250	บาท	ตลอดชีพ	
	 บริษัทÏ	 จะทำาการคำานวณราคาต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างละเอียด	 เพื่อให้มี
การปรับเปลี่ยนที่กระทบกระเทือนท่านให้น้อยที่สุดเท่าที่บริษัทÏ	สามารถจะทำาได้	และ	
บริษัทÏ	ขอยืนยันราคาเดิมนี้	จนถึงวันที่	5	กุมภาพันธ์	2012
	 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

อาริยา	สาริกะภูติ
กรรมการผู้จัดการ
อาริยา	สาริกะภูติ

ชุดสมัครสมาชิกไทยธรรมÏ
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Vitop Bioenergy
กําจัดกลิ�นปากยาวนานตลอดวัน
ฆาเชื้อแบคทีเร�ย
ปองกันเหง�อกอักเสบ

ยาสีฟ�นไวทอป อีกหนึ่งในนวัตกรรมจาก

	 ยาสีฟันไวทอป	นวัตกรรมการนำาแร่ธาตุส่วนผสม	วัสดุที่ใช้ทำาเส้นใย	
MBF	มาใช้เป็นส่วนผสมในยาสีฟัน	ในรูปของ	MBP	(Microelement	Bioactivity	
Product)	จดลิขสิทธิ์การผลิตระดับโลก	พร้อมด้วยส่วนผสมจากสารธรรมชาติ
ต่างๆ	ดังนี้
 MBP		:	กำาจัดกลิ่น	ต้านเชื้อแบคทีเรียในปากหลายชนิด
 Aloe	Vera:	สารสกัดว่านหางจระเข้		ลดอาการอักเสบ	ช่วยรักษา
แผลในปาก	มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย	และเชื้อราหลายชนิด
 Propolis:	สารจากละอองเกสรที่ผึ้งงานนำามาผสมกับยางเหนียวของ
ต้นไม้	มีฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบ	ต้านเชื้อแบคทีเรีย	เชื้อรา	และเชื้อไวรัส	
หลายชนิด	
 Sarcandra	glabra	extract:	สมุนไพรจีน	กระตุ้นการไหลเวียนเลือด	
ลดบวม	ลดอาการปวด	และอักเสบ	ต้านเชื้อแบคทีเรีย	
  Honeysuckle	extract:	สมุนไพรจากญี่ปุ่น	ต้านอนุมูลอิสระ	
ต้านแบคทีเรีย	รา	และไวรัส	ลดอาการอักเสบ	และระคายเคือง	
  Wild	chrysanthemum	extract:	สมุนไพรจีน	ลดอาการอักเสบ	
ต้านแบคทีเรีย	และไวรัส	กำาจัดสารพิษ

ยาสีฟันไวทอป	อีกหนึ่งในนวัตกรรม
¨Ò¡ Vitop	Bioenergy	
				กำาจัดกลิ่นปาก	ยาวนานตลอดวัน
				ต้านเชื้อแบคทีเรีย	รา	
				และไวรัสหลายชนิด
				ลดอาการอักเสบ	บวม	ระคายเคือง	
				ในช่องปาก
				เพื่อสุขภาพของเหงือก	
				และฟันที่คุณรัก
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มีตำาแหน่งโกเมนขึ้นไป	มีตำาแหน่งโกเมนขึ้นไป	

คะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัว	12	เดือน	สะสมรวมกัน	360,000	คะแนน	(เฉลี่ยเดือนละ	30,000	คะแนน)	และ	คะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัว	12	เดือน	สะสมรวมกัน	360,000	คะแนน	(เฉลี่ยเดือนละ	30,000	คะแนน)	และ	

ผู้สมัครทุกท่านจำาเป็นต้องผ่านกติกาข้อแรก	(ยอดซื้อกลุ่มส่วนตัวสะสม	12	เดือน	รวมกัน	360,000	คะแนน)	และ	
มียอดกลุ่มส่วนตัวของลูกช้ันท่ี	1	สะสมเกินกว่า	50%	(คะแนนกลุ่มลูกโกเมนช้ันท่ี	1	สะสมเกิน	1,440,000	คะแนน)	
มีสิทธิรับการ	Roll	Up	คะแนน	จาก	Downline
คะแนนที่ผ่านการ	Roll	Up	จนเสร็จสิ้นแล้วสามารถนำามาคำานวณเป็นมูลค่าตัëวท่องเที่ยวได้	เช่น	ทำาคะแนนได้	
80%	จากกติกา	จ่ายเงินสดค่าตัëวเป็นมูลค่า	20%	ของค่าตัëว	เป็นต้น
คะแนนของผู้สมัครที่ทำาคะแนนเกิน 50% ของกฎเกณฑ์ข้อ 1 แต่ไม่ถึง 100% จะถูก Roll Up ขึ้นไป	เป็นคะแนน
ท่องเที่ยวของ	Up-Line	ที่ผ่านกฎเกณฑ์การคิดคะแนนในข้อ	1

1.
2.
3.

4.

1.

2.

3.

สดุยอด Promotion ท่องเทีย่วไปกบั
ไทยธรรม 2012 ทองเที่ยวอิตาลี	
6	 วัน	 4	คืน โรม-มิล�น เที่ยวชม
ประเทศสุดแสนโรแมนติกที่ไดรับคำ�
รำ่�ลือว่�เปนเมืองแห่งคู่รัก เยี่ยมชม
กรงุโรม นครเวนซิ หอเอนปซซ่� นคร
ว�ติกัน ไปดวยกันใหไดนะคะ แลว
อย่�ลืมพ�คนรักไปดวย

สมกับที่รอคอย!
ท่องเที่ยว

อิต�ลี
6 วัน 4 คืน
โรม-มิล�น

กติก�ท่องเที่ยว

กฎเกณฑ์ก�รคิดคะแนน

มีตำาแหน่งโกเมนขึ้นไป	
เก็บคะแนน	12	เดือน	(กุมภาพันธ์	2554	-	มกราคม	2555)	ท่องเที่ยวประมาณ	มีนาคม	2555	
คะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัว	12	เดือน	สะสมรวมกัน	360,000	คะแนน	(เฉลี่ยเดือนละ	30,000	คะแนน)	และ	
คะแนนยอดกลุ่มของลูกโกเมนชั้นที่	1	รวมกัน	2,880,000	คะแนน	(เฉลี่ยเดือนละ	240,000	คะแนน	หากมี
โกเมน	8	คน	เฉลี่ยยอดกลุ่มคนละ	30,000	คะแนน	ต่อเดือน)
ต้องยื่นใบสมัคร	Promotion	ท่องเที่ยวก่อนวันที่	31	มกราคม	2555	

ให้รางวัลกับตัวเองและคนที่คุณรัก ไปอิตาลีกับไทยธรรม นะคะ
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พิธีเปิดศูนย์ใหญ่ไทยธรรม	
อ.เมือง	จ.ตราด
	 ต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าของศูนย์ใหญ่
ไทยธรรมคนใหม่	 อย่างคุณแอนนา	 เทพาคุ้ม	ที่เพิ่งมีข่าวดี
ให้กับชาว	 อ.เมือง	 จ.ตราด	 กับการทำาพิธีเปิดศูนย์ใหญ่
ไทยธรรมÏ	เม่ือวันท่ี	20	สิงหาคม	2554	ท่ีผ่านมา	งานน้ีมี
คุณเปิœล	 จารุณี	 เดส์แน็ช	 นำาทีมกรรมการบริหารเข้าร่วม
แสดงความยินดี	พร้อมด้วยเหล่าสมาชิกชาว	จ.ตราด	ที่มา
ร่วมกันเป็นสักขีพยาน	 สำาหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์	 หรือ
สนใจเป็นตัวแทนจำาหน่าย	สอบถามได้ท่ี	โทร. (039)522-871	
085-426-8835

เมื่อวันที่	23	กันยายน	2554	ที่ผ่านมา	บริษัท	ไทยธรรม	
อัลไลแอนซ์	 ได้มอบครีมรักษาน้ำากัดเท้าให้ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม	
ในจังหวัดที่น้ำาท่วม	 เพื่อไปช่วยเหลือประชาชนตามความ
เหมาะสม		มูลค่า	1,100,000	บาท	

ข่าว... ประชาสัมพันธ์
ข่าวเป�ดศูนย์

“¶Ö§เÇÅาน้íาãจä·Â”
บริจาคยาน้ำากัดเท้าช่วยน้ำาท่วม

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

พิธีเปิดศูนย์ใหญ่ไทยธรรม	
เขตบางคอแหลม	กรุงเทพÏ 

	 ต้องขอแสดงความยินดีกับวันดีๆ	 อีกหนึ่งวันค่ะ	
เพราะเมื่อวันที่	 29	 สิงหาคม	 2554	 ได้มีพิธีเปิดศูนย์ใหญ่
ไทยธรรม	สาขาบางคอแหลม		โดยมคีณุเปิœล	จารณุ	ีเดสแ์นช็	
นำาทีมกรรมการบริหารและทีมงานบริษัทไทยธรรมÏ	มาร่วม	
แสดงความยินดีกับเจ้าของศูนย์อย่างคุณภาคิน	 มหิทธิวาณิชชา	
ตอ้งบอกวา่แอบเหน็เจา้ของศนูยใ์หญ	่ยิม้ไมห่บุกนัเลยทเีดยีว	
หากใครมปีญัหาสขุภาพและความงาม	หรอืสนใจเปน็ตวัแทน
จำาหน่ายเข้าไปพูดคุยกับคุณภาคินได้นะคะ	 หรือสอบถาม
ข้อมูลได้ที่โทร.	(02)291-8789,	081-648-4463
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คุณคเชนทร์ คำาชุ่ม 
อายุ	56	ปี	จังหวัดนครสวรรค์

	 ผมมโีรคประจำาตวัคอืโรคภมูแิพข้ัน้รนุแรง	และเปน็
มานานแลว้	แพแ้ทบจะทกุอยา่ง	ไมว่า่จะเปน็ฝุน่ละออง	ควนั	
อาหารทะเล	 กะทิ	 ทุเรียน	หน่อไม้	 หรือแม้กระท่ังกาแฟสด	
อาหารการกนิ	รบัประทานไดแ้ตน่้ำาพรกิกบัผกัตม้ครบั	เพราะ
อาหารอยา่งอืน่แพห้มด	จะมอีาการน้ำามกูใสๆ	ไหลตลอดเวลา
ต้องคอยเอากระดาษทิชชู่อุดจมูกทั้ง	2	ข้าง	เพื่อไม่ให้น้ำามูก
ไหลออกมาเลอะเทอะ	 แพทย์ให้ยาแก้แพ้มารับประทาน	
พอรับประทานยาก็ดีข้ึน	 แต่พอยาหมดฤทธ์ิก็มีอาการอีก	
ลูกสาวได้แนะนำาให้ลองรับประทานอาหารเสริมของ
บริษัทไทยธรรมดู	 เพราะรักษามาหลายวิธีแล้วก็ไม่หาย		
มีสารสกัดจากเมล็ดองุ่น	 และสารอาหารเพิ่มภูมิต้านทาน			

ตอนแรกผมไม่ค่อยเชื่อ	 แต่เมื่อรับประทานได้ประมาณ	
1	สัปดาห์เท่านั้น	น้ำามูกใสๆ	ที่เคยไหลตลอดเวลา	ก็ไม่ไหล
เหมือนเมื่อก่อนแล้วครับ	 ลองกลับไปรับประทานอาหาร
ที่แพ้ดู	 ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน	 แกงกะทิ	 หน่อไม้	 อาการแพ้
ที่เคยเป็นก็ไม่ปราก¯อีกเลย	 ต้องขอบคุณบริษัทไทยธรรม
มากครับที่ทำาให้ผมกลับมาใช้ชีวิตปกติอีกครั้ง		

“...รับประทานได้ประมาณ 1 สัปดาห์เท่านั้น 
น้ำามูกใสæ ทีèเคยไหลตลอดเวลา กçไม่ไหลเหมือน

เมืèอก่อน...”

แอลเจน เกรพซีด พลัส ไลโคปน
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คุณบุรี ฟาบัง
อายุ	50	ปี	จังหวัดชัยภูมิ

	 ผมเป็นคนท่ีชอบรับประทานขนมหวานมาก	
โดยเฉพาะข้าวเหนียวมะม่วง	จะรับประทานตลอด	ขาดไมไ่ดเ้ลย	
จนมีการตรวจสุขภาพประจำาปีทุกปี	 ตรวจเจอว่าเป็นโรค
เบาหวาน	ค่าน้ำาตาลในเลือดสูงถึง  260  ÁÕ¡ÒÃµÃÇ¨¾ºà¨ÍÊÔè§
ผิดปกติในไต		และค่าทำางานของไตสูงเกินกำาหนด		ซ่ึงตรวจพบ
เปน็อาการขัน้แรก	แพทยบ์อกวา่ถา้เปน็โรคไตแลว้แกไ้ขไมไ่ด	้	
นานไปจะต้องฟอกไต	 	 เพราะเนื่องจากมีการรับประทาน
ยารักษาโรคเบาหวานเป็นเวลานาน	 	 ต้องรับประทาน
อย่างต่อเนื่อง	 ทำาให้เกิดการสะสม	 ซึ่งไม่สามารถจะหยุด
รับประทานได้	ผมเสียใจมาก	และต้องทำาใจยอมรับ	เพราะ
โรคเบาหวานจะมาพร้อมกับโรคไต	 พี่สาวผมก็เสียชีวิต
ซึ่งเป็นโรคเดียวกัน	 คือ	 โรคเบาหวาน	 และไตวาย	 จนได้
รู้จักกับผลิตภัณฑ์ของไทยธรรม	 จากการแนะนำาของลูกสาว
หลงัจากรบัประทาน	น้ำามนัปลาผสมใบแปะก�วย	กบัสารสกดั
เมล็ดองุ่นไปได้เพียง	2	เดือน	ค่าไตอยู่ในค่าปกติ	สิ่งผิดปกติ
ที่อยู่ในไตหายไป	รู้สึกกระปรี้กระเปร่า	ไม่อ่อนเพลีย		มีแรง
มากขึน้	คา่น้ำาตาลลดลงจาก	260	ลา่สดุเหลอืเพยีง	88	โดยที่
แอบทานขนมหวานดว้ย	ผมรูส้กึดใีจ	และประทบัใจมากครบั	
ที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไทยธรรมทำาให้ผมมีชีวิตที่ดีขึ้น

“...เพียง 2 เดือน ค่าไตอยู่ในค่าปกติ
สิèงผิดปกติทีèอยู่ในไตหายไป 

รู้สÖกกระปรี้กระเปร่า ไม่อ่อนเพลีย
มีแรงมากขÖ้น ค่าน้ำาตาลลดลง...”

ฟชเชอร โกลด เกรพซีด พลัส ไลโคปน
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คุณเนตรชนก เจียรณาสาธิต 
อายุ	40	ปี	จังหวัดชุมพร

	 ดิฉันมีปัญหาน้ำาหนักเกินหลังคลอด	 คือ	 น้ำาหนักข้ึน
ไปอยู่ท่ี	98	กก.	จากเดิมก่อนแต่งงานหนัก	68	กก.	ดิฉันหาวิธีใน
การลดน้ำาหนักทุกวิถีทาง	 ท้ังใช้ยาลดน้ำาหนัก	 ท้ังใช้อาหารเสริม
สารพัดยี่ห้อ	 หมดไปเดือนละ	 5-6	 พันบาท	 ก็ยังไม่ได้ผล	
ประกอบกับลูกมีอาการร้องไห้แบบโคลิก จึงอุ้มอยู่ตลอดเวลา
ทั้งวันทั้งคืน เป็นระยะเวลากว่า 3 à´×Í¹ ทำาให้มีอาการ
กล้ามเนื้อสะบักอักเสบเรื้อรังนานถึง 5 ปี หาวิธีรักษามา
ทุกรูปแบบ ทั้งการนวด ทั้งทานยาแก้ปวด ก็ยังไม่หาย	
จนวันหนึ่ งได้พบกับคุณอ้อย ผู้อำานวยการศูนย์ ใหญ่
ไทยธรรมÏ	 ชุมพร	 ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพด้วยกัน	 พี่อ้อย
แนะนำาให้รับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่น	 สารสกัดจาก
สาหร่ายสีแดง	 เพื่อช่วยในการซ่อมแซมเซลล์	 และสาร
สกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม ผ่านไปเพียง 1 à´×Í¹ÍÒ¡ÒÃ
เจ็บปวดท่ีเป็นมานานกว่า	 5	 ปีก็หายไปแบบไม่รู้ตัว	 จึงมี
ความคิดว่าอยากสวย	 และหุ่นดี	 จึงได้เริ่มรับประทาน

คอลลาเจนเปปไตน์เพื่อผิวพรรณที่ตึงกระชับ	 และสารสกัด
เพือ่ชว่ยในการยอ้นวยัผา่นไปเพยีง	4	เดอืน	น้ำาหนกัจากเดมิ	
76	กก.	ลดเหลือ	67	กก.	หน้าตา	ผิวพรรณ	ดูสวยสดใส	
หุ่นเพรียวกระชับ	 เพ่ือนๆต่างพากันทักว่าไปทำาอะไรมา	ดิฉัน
ได้แนะนำาให้คนในครอบครัว	เช่น	น้องสาวที่มีซีสต์ที่เต้านม
ขนาด	1	เซนตเิมตร	ใหร้บัประทานสารสกดัเมลด็องุน่	เพยีง
ไม่กี่เดือนซีสต์ก็หายไป	 และให้คุณพ่อซึ่งเป็นโรคเบาหวาน	
ได้รับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่น	จากระดับน้ำาตาล	128	ก็
ลดมาเหลืออยู่ที่	 119	 ขอบคุณไทยธรรมจริงๆ	ค่ะ	ที่ทำาให้
ครอบครัวเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Before After

“ผ่านไปเพียง 4 เดือน
น้ำาหนักจากเดิม 76 กก. ลดเหลือ 67 กก. 

หน้าตา ผิวพรรณ ดูสวยสดใส 
หุ่นเพรียวกระชับ”

เกรพซีด พลัส 
ไลโคปน

ลาดีน

จีที แมค

สเต็มแมค

บี ดริงสบี ดริงสเกรพซีด พลัส 

จีที แมค
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คุณมณเทียน  ขอนแก่น      
อายุ	50	ปี	กรุงเทพมหานคร

	 ผมเปน็คนทีช่อบดืม่เหลา้มาก	ดืม่หนกัทกุวนั	วนัละ	
3-4		ขวด	วันที่	5	ธันวาคม	2553	กำาลังขับรถมีอาการชัก		
ชามือทางซีกซ้าย แต่สามารถที่จะขับรถได้  และเริ่ม
หนกัขึน้	แขนขาไมม่แีรง	เขา้เกยีรร์ถไมไ่ด	้ขบัรถไมไ่ด	้พอถงึ
โรงพยาบาลก็มีอาการปากเบี้ยว	 ซีกซ้ายเริ่มชามากขึ้น		
แพทย์นำาส่งห้อง	 ICU	 เพื่อสแกนสมอง	 	 ผลปราก¯ว่า
เส้นเลือดในสมองตีบ	 เส้นเลือดฝอยมีเลือดซึมออกมา
นิดหน่อย		ไม่ถึงแตก	ความดันสูง	190-200	พอทราบว่า

เป็นอัมพฤกษ์	 	 รู้สึกตกใจ	ท้อแท้ทุกอย่าง	 ร้องไห้ตลอดเวลา	 คิดฆ่าตัวตายหลายครั้ง	 จนกระทั่งเพื่อนแนะนำาให้
รับประทานอาหารเสริมของบริษัทไทยธรรม	 มีน้ำามันเมล็ดองุ่นสกัดเย็น	 น้ำามันปลาผสมใบแปะก�วย	 สมุนไพรจีน	
สารสกัดจากสาหร่ายสีแดง	 หลังทานอาหารเสริม	 เดือนแรก	 นิ้วมือเริ่มขยับได้	 ซีกซ้ายที่ตายเริ่มมีความรู้สึก	
เนื้อตรงโหนกแก้มที่แข็งกระด้างไม่มีความรู้สึกก็เริ่มนิ่ม	 ผมดีใจมาก	 เริ่มกลับมามีความหวัง	 และกำาลังใจอีกครั้ง		
เลยฮึดสู้	คิดว่าผมต้องหายแน่ๆ	อาการทุกอย่างดีขึ้นตามลำาดับ	ขาซ้ายจากที่ตาย	ที่ขยับไม่ได้	ก็สามารถยกขึ้นมา
ไขว่ห้างเองได้	กำามือได้	มีการทำากายภาพบำาบัด	โดยรับประทานอาหารเสริมควบคู่ด้วย	ปัจจุบันผมสามารถทำางาน
ขับรถแท็กซี่ได้เป็นปกติ	ต้องขอขอบคุณบริษัทไทยธรรมมากๆ	ครับ	ท่ีให้ชีวิตผมกลับมาอีกคร้ัง

“...ผมดีใจมาก เริèมกลับมามีความหวัง และ
กำาลังใจอีกครั้ง เลยÎÖดสู้ คิดว่าผมต้องหาย

แน่æ อาการทุกอย่างดีขÖ้นตามลำาดับ...”

ฟชเชอร โกลด สเต็มแมค เฟยหลงเกรพซีด ออยล พลัส 
เกรพซีด เอ็กซแทรค 

ขับรถแท็กซี่ได้เป็นปกติ	ต้องขอขอบคุณบริษัทไทยธรรมมากๆ	ครับ	ท่ีให้ชีวิตผมกลับมาอีกคร้ัง

เฟยหลง
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แม่ยืน กันฒะวงศ์ 
อายุ	102	ปี	จังหวัดเชียงใหม่

										แม่ยืน	กนัฒะวงศ	์ไดร้บัโลป่ระกาศเกยีรตคิณุผูอ้ายยุนื 

100 ป	ีจากสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 ปี	 2552	 มีโรคประจำาตัว
ที่ติดตัวมากว่า	50	ปี	ทุกข์ทรมานกับริดสีดวงที่เป็นมานาน	
รักษามาทุกรูปแบบทั้งยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณแต่
ก็ไม่ดีขึ้น	 บางทีก็ถ่ายปนเลือดออกมา	 เวลาจะนั่งจะลุกก็
ลำาบาก	ต้องค่อยๆ	ตะแคงนั่ง	ตะแคงลุก	ถ่ายน้ำาหนักไปที่
ขาข้างใดข้างหนึ่ง	 ในปี	 2554	ลูกชายได้แนะนำาผลิตภัณฑ์
ของบริษัทไทยธรรม	 3	 ชนิด	 ได้แก่	 สารสกัดเมล็ดองุ่น	
โคคิวเทนผสมน้ำามันรำาข้าว	และน้ำามันปลาผสมใบแปะก�วย		
รับประทานทุกเดือนติดต่อกันประมาณ	5	เดือน	อาการของ
ริดสีดวงที่เป็นมานาน	 50	 ปี	 หายจนเกือบเป็นปกติ	 ไม่มี
อาการถา่ยกะปรดิกะปรอยอกี	อาการปวดหายขาด	ไมม่เีลอืด
ออก	 ติ่งเนื้อที่ยื่นออกมาเป็นกลีบมะเฟ„องหดหายไปเกือบ
หมด	การขับถ่ายดีขึ้นมาก	ไม่ทรมาน	สามารถนั่งได้โดยไม่
ต้องตะแคง	เป็นที่ยินดีของทุกคนในบ้าน	สามารถกลับมาใช้
ชีวิตได้ดีกว่าเม่ือก่อนมาก	และท่ีสำาคัญอาการน้ำาตาไหลบ่อยๆ	
ต้องคอยเอาผ้าเช็ดหน้าเช็ดตลอดก็หายไปด้วย	 ขอขอบคุณ
บริษัทไทยธรรม	 กับผลิตภัณฑ์ดีๆ	 ที่ทำาให้แม่ยืนได้ชีวิตใหม่	
ที่สดใสแข็งแรงกว่าเดิม	

“...อาการของริดสีดวงทีèเปšนมานาน
50 ป‚ หายจนเกือบเปšนปกติ 

ไม่มีอาการ¶่ายกะปริดกะปรอยอีก 
อาการปวดหายขาด ไม่มีเลือดออก...”

ฟชเชอร โกลดโอริซอล เทนเกรพซีด พลัส ไลโคปน
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คุณแน่งน้อย พูลสวัสดิ์ 
อายุ	62	ปี	จังหวัดชุมพร

	 ดิฉันเป็นคนที่มีโรคต่างๆ	 รุมเร้ามานานหลายปี	 ท้ัง
โรคความดันโลหิตสูง	น้ำาตาลในเลือดสูง	ไขมันในเลือด	เบาหวาน	
ทำาให้ดิฉันเกิดความท้อแท้เป็นอย่างมาก	จนวันหน่ึงดิฉันได้มา
รูจ้กัผลติภณัฑข์องบรษิทัไทยธรรม	และได้ทดลองรับประทาน
ผลิตภัณฑ์	5	ชนิดด้วยกัน	มีสารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสาหร่าย
สไปรูลิน่า	 คอลลาเจนเปปไตด์	 โคคิวเทนผสมน้ำามันรำาข้าว	
สารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม	 สารอาหารเพ่ือการบำารุงตับ	
หลังจากท่ีรับประทานไประยะเวลาเพียง	1-2	เดือน	อาการต่างๆ	
ของดิฉันดีข้ึนมาก	จนไม่ต้องรับประทานยาของแพทย์	การหายใจ

สะดวกขึ้น	อาการเหนื่อยต่างๆ	ที่เคยเป็นก็หายไป	จากนั้น
ดิฉันได้ติดตั้งเครื่องทำาน้ำาอัลคาไลน์ที่บ้าน	 ซึ่งมีผลงานวิจัย
เกี่ยวกับการต้านเซลล์มะเร็ง	และสามารถช่วยบำาบัดอาการ
ของโรคต่างๆ	ได้มากมายอย่างน่าอัศจรรย์	หลังจากดิฉันได้
ทดลองด่ืมก็รู้สึกว่าเป็นน้ำาท่ีด่ืมง่าย	มีรสชาติท่ีดี	ต้องขอขอบคุณ
บริษัทไทยธรรมจริงๆ	ค่ะ	ท่ีทำาให้สุขภาพของดิฉันแข็งแรงข้ึน

“...อาการต่างæ ของดิ©ันดีขÖ้นมาก 
จนไม่ต้องรับประทานยาของแพทย์ 
การหายใจสะดวกขÖ้น อาการเหนืèอย

ต่างæ ทีèเคยเปšนกçหายไป”

ลีวา ลาดีนโอริซอล เทนเกรพ ออยล พลัส บี ดริงสบี ดริงส
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คุณรวินทร์นิภา จันทร์ตราชู 
อายุ	29	ปี	จังหวัดนครศรีธรรมราช

														ดฉินัมอีาการปวดทอ้งอยา่งหนกัขณะมปีระจำาเดอืนมากกวา่
ผูห้ญงิทัว่ไป	บางครัง้ถงึกบัวบูสลบไปเลย	รูส้กึเหมอืนคนใกล้
ตาย	หมอบอกวา่เปน็อาการทีเ่ลอืดไปเลีย้งสมองไมพ่อ	ทำาให้
ดิฉันต้องเดินทางข้ามจังหวัด	จากชุมพรไปนครศรีธรรมราช	
เพื่อไปฉีดยาแก้ปวดที่โรงพยาบาลทุกเดือน	 หมอตรวจพบ
ช็อคโกแลตซีสต์ในปีกมดลูกขวา	 และได้นัดผ่าตัด	 ดิฉันรู้สึกท้อ	
และทรมานกับชีวิตมาก	 แต่วันหนึ่งเมื่อได้พบกับชุดสมัคร
ซึ่งมีข้อมูลสินค้าของบริษัทไทยธรรม	ที่ร้านเสริมสวย	จึงได้
ขอยืมมาอ่าน	และทำาความเข้าใจกับผลิตภัณฑ์	 ดิฉันจึงเริ่ม

รับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดมะเขือเทศ	และ
สมุนไพรจีนเพื่อการปรับสมดุล	ผ่านไปเพียง	1	เดือนกว่าๆ	
พอไปอัลตร้าซาวด์แล้วซีสต์หายไป	ทั้งคุณหมอและดิฉันเอง
แปลกใจมาก	 อาการปวดท้องประจำาเดือน	 คลื่นไส้อาเจียน	
และวบูสลบกห็ายไป	หลงัจากนัน้ดฉินัไดใ้หค้ณุแมซ่ึง่มอีาการ
อักเสบ	 และมีหนองไหลจากการดูแลแผลผ่าตัดต้อกระจกไม่ดี	
รับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่น à¾ÕÂ§ 3 ÇÑ¹ การอักเสบดีข้ึน	
ตามองเห็นได้เป็นปกติ	ต้องขอขอบคุณบริษัทไทยธรรม	และ
ผลิตภัณฑ์ดีๆ	ที่ทำาให้ดิฉันและครอบครัวได้มีชีวิตใหม่ค่ะ

“...ผ่านไปเพียง 1 เดือนกว่าæ พอไป
อัลตร้าซาวด์แล้วซีสต์หายไป ทั้งคุณหมอและ
ดิ©ันเองแปลกใจมาก อาการปวดท้องประจำาเดือน 

คลืèนไส้อาเจียน และวูบสลบกçหายไป”

Before

After

เซี่ยนฟงเกรพซีด พลัส ไลโคปน

ผลิตภัณฑ์ดีๆ	ที่ทำาให้ดิฉันและครอบครัวได้มีชีวิตใหม่ค่ะ
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คุณชัญญา อินทรชัย 
อายุ	54	ปี	จังหวัดเชียงราย

							ประมาณต้นปี	2546	ดิฉันมีอาการป่วยอ่อนแอบ่อย
คร้ังมาก	และน้ำาหนกัตวักล็ดลงอยา่งผดิปกต	ิจงึไปพบแพทย์
ตรวจร่างกาย	พบว่าตัวเองติดเชื้อ	HIV	รู้สึกตกใจมาก	และ
ทำาอะไรไม่ถูก	 สภาพจิตใจย่ำาแย่มาก	 หมดทางทำามาหากิน
สุขภาพร่างกายทรุดโทรม	 ดวงตาข้างซ้ายบอดสนิท	 ข้าง
ขวาเริ่มพร่ามัว	 ดิฉันจึงพยายามหาทุกวิธีทางเพื่อจะรักษา
ตัวเอง	 จนกระทั่งมีสมาชิกของบริษัทไทยธรรม	 ท่านหนึ่ง	
แนะนำาให้รับประทานอาหารเสริมของไทยธรรมÏ	 ดิฉันเริ่ม
รบัประทานสารสกดัเมลด็องุน่	สารสกดัโคควิเทนผสมน้ำามนั

รำาข้าว	และสารอาหารเพื่อการล้างพิษตำารับตรีผลา	ร่วมกับ
ยาตา้นไวรสั	เพยีง	4	เดอืน	กไ็มม่อีาการตดิเชือ้จกุจกิๆ	อาการ
ป่วยแทรกซ้อนก็หาย	ค่าเม็ดเลือดขาว	CD4	ก็เท่ากับค่าของ
คนปกติ	 ดิฉันดีใจมากท่ีได้เจอผลิตภัณฑ์ที่ดี	 และบริษัทที่ดี
อยา่งไทยธรรม	ทีเ่ปลีย่นชวีติของดฉินัจากผูป้ว่ยมาเปน็เพยีง
ผู้รับเช้ือ	ดิฉันอยากเป็นกำาลังใจให้กับผู้ติดเช้ือทุกคนว่า	อย่าเพ่ิง
ท้อแท้	ส้ินหวัง	คุณยังมีโอกาสสุขภาพดี	และกลับมาใช้ชีวิต
ได้อย่างปกติอย่างดิฉัน	 ส่วนผู้ที่มีสุขภาพดีอยู่แล้ว	 และ
ต้องการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงตลอดไป	 ดิฉันเชื่อมั่นว่า
ผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมÏ	 จะดูแลสุขภาพของคุณได้อย่างดี
ที่สุดค่ะ

“...ดิ©ันดีใจมากทีèได้เจอ
ผลิตภัณ±์ทีèดี และบริษัททีèดี

อย่างไทยธรรมÏ”

Before After

โอริซอล เทน ตรีผลาตรีผลาเกรพซีด พลัส ไลโคปน
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คุณยุพดี บัวยง  
อายุ	27	ปี	จังหวัดชุมพร

	 ดิฉันเป็นคนท่ีมีปัญหาน้ำาหนักเกินค่ะ	ถึงข้ันอ้วนมาก	
และเริ่มอ้วนตั้งแต่เด็ก	ด้วยอุปนิสัยที่ชอบรับประทาน	ผลที่
ได้รับก็คือ	น้ำาหนักสูงถึง	127	กก.	ทำาให้การใช้ชีวิตลำาบาก	
ไม่ว่าจะเดิน ÇÔè§ ËÃ×Í¹Ñè§ ก็ไม่เหมือนคนปกติ เรียนจบปริญญาตรี	
ด้านคอมพิวเตอร์มา	 ก็หางานทำาไม่ได้	 ไม่มีบริษัทไหนรับ	
เนื่องจากร่างกายไม่เอื้ออำานวย	 และด้วยความคิดที่กลัวว่า

ตัวเองจะเป็นโรคเบาหวาน	เน่ืองจากว่ากรรมพันธ์ุ	มีโรคเบาหวาน	
จึงอยากเริ่มดูแลตัวเอง	 ดิฉันเห็นคุณอ้อย	 เจ้าของศูนย์
ไทยธรรมÏ	ชุมพร	ดูดีขึ้น	ผอมลง	และหน้าตาเด็กกว่าอายุ	
ก็เลยเข้าไปปรึกษา	คุณอ้อยก็ได้แนะนำาชาสมุนไพรที่ช่วยใน
การล้างพิษ	สารอาหารแอลคาร์นีทีน	และคอลลาเจนเปปไตด์	
ที่ช่วยในการกระชับกล้ามเนื้อ	 มาให้รับประทาน	 หลังจาก
รับประทานไปได้	6	เดือน	น้ำาหนักจาก	127	กก.	ลดลงมา
เหลือเพียง	98	กก.	ทำาให้ผอมลง	ดูดีขึ้น	และช่วยให้อาการ
น้ำาเหลืองเสียดีขึ้น	มีความมั่นใจในตัวเอง	มีความสุขกับชีวิต	
ดิฉันไม่เคยคิดว่าจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างคนปกติได้มาก่อน	
ขอขอบคุณพี่อ้อย	 และผลิตภัณฑ์ดีๆ	 จากไทยธรรม	 ที่ช่วย
ให้มีวันนี้ค่ะ	เพื่อนๆ	คนไหนที่มีปัญหาความอ้วนเหมือนกัน	
ไม่ต้องกังวลนะคะ	ดิฉันผอมได้	ทุกคนก็ผอมได้ค่ะ

Before After

“6 เดือน น้ำาหนักจาก 127 กก. ลดลงมา
เหลือเพียง 98 กก. ทำาให้ผอมลง ดูดีขÖ้น 

และช่วยให้อาการน้ำาเหลืองเสียดีขÖ้น 
มีความมัèนใจในตัวเอง มีความสุขกับชีวิต”

บี ดริงส แอล คารนิทีน ชาโอบีชาโอบีบี ดริงส
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คุณพรศิริ แสงขำา 
อายุ	21	กรุงเทพมหานคร
           
			ตอนเด็กดิฉันเป็นคนท่ีมีผิวคล้ำา	และอ้วนมาก โดยเฉพาะ
เม่ือต้องไปศึกษาท่ีสหรัฐอเมริกา รับประทานแต่อาหาร
ฟาสฟู้ดส์	นม	และเนย	ผิวหน้าก็มีแต่สิว	ต่อมาคุณแม่แนะนำาให้
รับประทานอาหารเสริมของบริษัทไทยธรรม	 เร่ิมแรกมีความรู้สึก
เฉยๆ	เพราะมีนิสัยด้ือ	และมีความเช่ือลึกๆ	ว่า	ใช้แล้วจะหายหรือ	
จะดีแน่หรือ	เน่ืองจากดิฉันลองมาหลายวิธีแล้วไม่ดีข้ึน	จนคุณพ่อ
ทีม่นีสิยัเชือ่ยากเหมอืนกนัเริม่รบัประทาน	ดฉินักเ็ลยทำาตาม																																																																						

	 	 	 เดือนแรก	 จากเดิมท่ีเคยท้องผูกบ่อยๆ แต่เม่ือรับประทาน
น้ำามันเมล็ดองุ่นสกัดเย็น วันละ 1 แคปซูล ระบบขับถ่ายดีข้ึน	
ถ่ายเป็นประจำาทุกเช้า เดือนต่อมารับประทานสารอาหาร
บำารุงผิว	กับสารสกัดเมล็ดองุ่น	อย่างละ	1	แคปซูล	เพื่อนๆ
ทักว่า	 สิวหาย หน้าเนียนขึ้น ไปทำาอะไรมา หาหมอที่ไหน	
สีผิวสม่ำาเสมอ	รอยคล้ำาจางลง	

				 อีก	3	 เดือนต่อมา	 รับประทานกลูต้าไธโอน	ควบคู่กับ
สารอาหารบำารงุผวิ  เพือ่นๆ	ทกัวา่	สวย	ขาวขึน้	ใสขึน้	หุน่ดขีึน้
มาก	จนมกีารชกัชวนจากเพือ่นๆ	ไปเปน็นางแบบ	เพรียวต้อง
ขอขอบคุณบริษัทไทยธรรมมากๆ	ค่ะ	เพ่ือนๆ	ทีม่ปีญัหาเหมอืน
กับเพรียวก็ลองเอาเคล็ดลับของเพรียวไปใช้ได้นะคะ

“...เพืèอนæ ทักว่า
สวยขาวขÖ้น ใสขÖ้น 

หุ่นดีขÖ้นมาก จนมีการ
ชักชวนจากเพืèอนæ
ไปเปšนนางแบบ”

Before

After

เกรพซีด ออยล พลัส
เกรพซีด เอ็กซแทรค

เดมาโกลด เอ็กซ

แมคไวท
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เดือนกรก®าคม 2554

ËÍเกีÂรติÂศ

เดือนสิงหาคม 2554

ศูนย์ใหญ่ ที่มียอดจำ�หน่�ยผ่�นศูนย์สูงสุด 
ประจำ�เดือน กรกฎ�คม 2554

คุณบุษยพรรณ  ประทุมราช
ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมÏ		สาขา	จ.จันทบุรี
มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์		950,870		บาท

ศูนย์ใหญ่ ที่มียอดจำ�หน่�ยผ่�นศูนย์สูงสุด 
ประจำ�เดือน สิงห�คม 2554
คุณพรวรา  สังขมาศ 

ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมÏ		สาขา	จ.พัทลุง
มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์	1,291,820	บาท

ศูนย์ย่อย ที่มียอดจำ�หน่�ยผ่�นศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กรกฎ�คม 2554

คุณยลสุภัสสร  วิทยผโลทัย
ศูนย์ย่อยไทยธรรมÏ		สำาโรงเหนือ		จ.สมุทรปราการ

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์		579,820	บาท

ศูนย์ย่อย ที่มียอดจำ�หน่�ยผ่�นศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน สิงห�คม 2554

คุณยลสุภัสสร  วิทยผโลทัย
ศูนย์ย่อยไทยธรรมÏ		สำาโรงเหนือ	จ.สมุทรปราการ

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์	601,915	บาท
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 วัน/เดือน/ป           เวลา            หัวข้อ        สถานที่         วิทยากร

ท่องเท่ียวประเทศจีน

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ 

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ 

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ 

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ 

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ 

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ 

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ 

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ 

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

   ทีมงานบริษัท

   ทีมงานบริษัท

   ทีมงานบริษัท

อาทิตย์ 2 ต.ค. 54

เสาร์ 8 ต.ค. 54

ศุกร์ 14 ต.ค. 54

เสาร์ 15 ต.ค. 54

อาทิตย์ 16 ต.ค. 54

16 -20 ต.ค. 54

13.00-17.00 น.

13.00-17.00 น.

13.00-17.00 น.

13.00-17.00 น.

13.00-17.00 น.

5วัน 3 คืน

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ ทีมงานบริษัท

เสาร์ 1 ต.ค. 54 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม  ช้ัน 5 เทศบาลอ�าเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช อ.เมือง  
จ. นครศรีธรรมราช

ณ ห้องเพชรสุกานต์ 1 
โรงแรมชัยคณาธาน� อ.เมือง จ.พัทลุง

ณ ห้องมงคลฤทธิ์ ชั้น 2 
โรงแรม การ์เด้นวิว 
อ.เบตง จ.ยะลา 

ณ ห้องชโนทัย  1 โรงแรมบรรจงบุรี 
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธาน�

ณ  ห้องประชุม 
องค์การบริหารส่วนต�าบลแพรกษา 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ณ ห้องประชุม ภัตตาคารแสนสว่างใจ
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ณ ห้องกิ�งทอง ช้ัน 1 โรงแรมเวล
อ.เมือง จ.นครปฐม

ณ ห้องประชุม บริษัทไทยธรรมฯ
โครงการพรีเม่ียม เพลส ซ.นวลจันทร์ 50 
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.
 

ณ ห้องพุตน้�าบุษย์ โรงแรมนานาบุรี 
อ.เมือง จ.ชุมพร

ณ ห้องเพทาย โรงแรมรอยัลไดมอนด์ 
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

ประเทศจีน

พฤหัสบดี 27 ต.ค. 54

พุธ 26 ต.ค. 54

เสาร์ 29 ต.ค. 54

อาทิตย์ 30 ต.ค.54

16.30 - 20.30 น.

18.00 - 21.00 น.

13.00 - 17.00 น.

13.00 - 16.00 น.

   ทีมงานบริษัท

   ทีมงานบริษัท

   ทีมงานบริษัท

   ทีมงานบริษัท

ตารา§สÑÁÁนา ตุลาคม 2554

”
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สำาหรับผู้สนใจสอบถามข้อมูลกันได้ที่ลูกค้าสัมพันธ์	

โทร.	02-363-7699,	085-920-6609

 วัน/เดือน/ป           เวลา            หัวข้อ        สถานที่         วิทยากร

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ 

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ 

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ 

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ 

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ 

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ 

ตารา§สÑÁÁนา พÄศจิกายน 2554

Booming Thaidham

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

อาทิตย์ 6 พ.ย. 54

อาทิตย์ 13 พ.ย. 54

เสาร์ 12 พ.ย. 54

18-20 พ.ย. 54

ศุกร์ 25 พ.ย. 54

เสาร์ 26 พ.ย. 54

พุธ 30 พ.ย. 54

13.00-17.00 น.

13.00-17.00 น.

13.00-17.00 น.

3 วัน 2 คืน

17.00 - 20.00 น.

13.00-17.00 น.

ณ ห้องประชุม บริษัทไทยธรรมฯ
โครงการพรีเม่ียม เพลส ซ.นวลจันทร์ 50 
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.
 
ณ ห้องสบเมย เซ็นทารา 
แม่สอดฮิลล์  รีสอร์ท
อ.แม่สอด  จ.ตาก

ณ ภูเขางาม พาโนรามา
อ.เมือง  จ.นครนายก

ณ ห้องไพลิน โรงแรมนวรัตน์ เฮอลิเทจ
อ.เมือง จ.ก�าแพงเพชร

ณ ห้องมรกต โรงแรมกระบี่รอยัล
อ.เมือง  จ.กระบี่

ณ ห้องสมิหลา B ช้ัน 2 โรงแรมไดอิชิ  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลเมืองราช
อ.เมือง  จ.ราชบุรี

18.00 - 21.00 น.

พบกันรายการ	 “Healti	 Secret”	 มหัศจรรย์โลกสุขภาพ	
เวลา	11.30-12.00	น.	กับการสัมภาษณ์	ประสบการณ์ผู้ใช้
จากทางบ้าน	 เกี่ยวกับเรื่องความสวยงามและเรื่องสุขภาพ	
พร้อมทั้งสาระน่ารู้ของวิทยาศาสตร์	ความงาม	สุขภาพ	อีก
มากมาย	สามารถติดตามชมได้ทุกวันทาง	“มงคล	ชาแนล”	
ผ่านดาวเทียมระบบ	 C-Band	 คลื่นความถี่	 3545	 MHz	
symbol	rate	30,000
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โปรโมชัèนชุด ทั้งใส-ทั้งตÖง
• Grape Seed Plus + Collagen V

ร�ค�พ�เศษ

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

โปรโมชัèนชุด Double Grape Seed หน้าใส - ไร้½‡า
• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract + Grape Seed Plus

ร�ค�พ�เศษ

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

โปรโมชัèนชุดสมอง-หัวใจ-ไต-ผิวพรรณ 
• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract + Orezol Ten 
 + Fisher Gold

ร�ค�พ�เศษ 

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

6 ตุลาคม 2011 – 5 ธันวาคม 2011
โปรโมชัèนประจำาเดือน

โปรโมชัèนชุดบำารุงหัวใจ
• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract + Orezol Ten 

ร�ค�พ�เศษ

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

โปรโมชัèนชุดบำารุงสมอง และหลอดเลือด
• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract + Fisher Gold

ร�ค�พ�เศษ 

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

โปรโมชัèนชุดย้อนวัย
• GT Mac (30 ซอง) + Grape Oil Plus 

ร�ค�พ�เศษ

2,800 บาท
จากราคาเต็ม	3,180	บาท
(2,800	PV/1,960	BV)
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โปรโมชัèนสบู่ Starry 
• ยอดสั่งซื้อ สบู Starry Grape Soap (ทุกแบบรวมกัน) 
    ทุก 1 โหลตอ 1 ใบเสร็จ (แจงยอดได) ไดรับ Poster Starry 
    Cosmetic Soap  เพ�่อสงเสร�มการขายจํานวน 1 แผน

ห่วงใยสุขภ�พ ใส่ ใจคุณกับ

นูทร�เฮอร์ เบิล

โปรโมชัèนชุดซ่อมแซมร่างกาย-กระตุ้นภูมิต้านทาน
• Grape Oil Plus + Stemmac 

ร�ค�พ�เศษ

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

ร�ค�พ�เศษ

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

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract + Stemmac 

โปรโมชัèนชุดลดโคเลสเตอรอล
• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract + 
    Fisher Fish (2) + Orezol Ten

ร�ค�พ�เศษ

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

โปรโมชัèนชุดเผาผลาญไขมัน-กระชับสัดส่วน
• GT Mac (30 ซอง) + L-Carnitine Plus

ร�ค�พ�เศษ

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

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

TDA Newsletter วารสารรายเดือน 2 เดือนของ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์

สถานที่จัดส่งวารสาร
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ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : กรุงเทพฯ และปริมณฑล	

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : ต่�งจังหวัด

ศูนย์ปากน�้า จ.สมุทรปราการ โทร. (02) 395-1739
ศนูย์ศรนีครนิทร์-บางเมอืง จ.สมทุรปราการ โทร. (02) 702-6504
ศูนย์ส�าโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ โทร. (02) 394-2959

ศูนย์บางคอแหลม จ.กรุงเทพฯ โทร. (02) 291-8789 
ศูนย์บางบอน จ.กรุงเทพฯ โทร. (02) 893-5800
ศูนย์สายไหม จ.กรุงเทพฯ โทร. (02) 998-3866

ศูนย์ อ.เมือง จ.กระบี่ โทร. (075) 621-382
ศูนย์ อ.เมือง จ.ก�าแพงเพชร โทร. (055) 720-229
ศูนย์ อ.เมือง (โรบินสัน) จ.จันทบุรี โทร. (039) 327-352 
ศูนย์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. (038) 338-854
ศูนย์ อ.บางแสน จ.ชลบุรี โทร. (038) 386-321
ศูนย์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทร. (038) 244-197
ศูนย์ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร. (077) 576-677
ศูนย์ อ.เมือง จ.ตรัง โทร. (075) 219-550
ศูนย์ อ.เมือง จ.ตราด โทร. (039) 522-871
ศูนย์ อ.แม่สอด จ.ตาก โทร. (055) 535-299
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครปฐม โทร. (034) 253-789
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร. (056) 222-102
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. (044) 922-733
ศูนย์ หมื่นไวย จ.นครราชสีมา โทร. (044) 923-272
ศูนย์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โทร. (075) 423-468 
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร. (075) 358-178 
ศูนย์ อ.เมือง จ.นราธิวาส โทร. (073) 516-195

ศูนย์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โทร. (037) 213-502
ศูนย์ อ.เมือง จ.พิจิตร โทร. (056) 691-126
ศูนย์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร. (055) 244-685
ศูนย์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โทร. (032) 493-685
ศูนย์ อ.เมือง จ.แพร่ โทร. (054) 623-322
ศูนย์ อ.เมือง จ.พัทลุง โทร. (074) 615-599
ศูนย์ อ.เบตง จ.ยะลา โทร. (073) 231-920
ศูนย์ อ.เมือง จ.ยะลา โทร. (073) 222-357
ศูนย์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โทร. (043) 527-920
ศูนย์ อ.เมือง จ.ระยอง โทร. (038) 898-750
ศูนย์ อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร. (032) 322-715
ศูนย์ อ.เมือง จ.ลพบุรี โทร. (036) 412-790
ศูนย์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โทร. (035) 525-686
ศูนย์ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โทร. (077) 415-148 
ศูนย์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. (077) 275-386
ศูนย์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร. (034) 426-365 
ศูนย์ อ.เมือง จ.อุทัยธานี โทร. (056) 511-403

ศูนย์ใหญ่ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด
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