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Editor‘s Talk
สวัสดีคะ นักธุรกิจเครือข่ายไทยธรรมทุกท่าน

TDAฉบบันีก้เ็ปน็ฉบบัสดุทา้ยสำาหรบัป 2554 นีแ้ลว้นะคะ 

ปๆ  หนึง่ผา่นไปรวดเรว็จรงิๆ เลยนะคะ สำาหรบัไทยธรรม

ปหน้าเราก็เริ่มเข้าสู่ปที่ 8 กันแล้ว ทุกวินาทีที่ผ่านไป

คือความภูมิใจของไทยธรรม ท่ีสามารถสร้างคน สร้างงาน

สร้างความมั่นคงให้กับคนไทยจนถึงปัจจุบันกว่า 

100,000 รหัส จากวันเริ่มต้น จนถึงวันน้ีกลับเห็น

นักธุรกิจไทยธรรมจำานวนร้อยพันเพ่ิมเป็นหม่ืน

แสนพร้อมรอยย้ิมที่สดใส ฐานะทางการงาน และ

ก า ร เงิ นที่ มั่ นค งนี่ คื อ บั น ไดแห่ ง ค ว ามสำ า เ ร็ จ  

ตลอดระยะเวลากว่า 7 ป บันไดนี้ยังทอดสูงขึ้น

เรื่อยๆ เพื่อรองรับการก้าวเดินขึ้นไปของนักธุรกิจ

ไทยธรรมที่ประสบความสำาเร็จได้อีกมากมายตลอด

ชั่วลูกชั่วหลาน ไม่ว่าจะอีกกี่สิบปหรือร้อยป ไทยธรรม

คือความสำาเร็จ ไทยธรรมคือความมั่นคงของรายได้

ที่ยั่งยืน ไทยธรรมคือแบรนด์ไทยเพื่อคนไทยอย่าง

แท้จริงคะ

รักทุกท่านคะ

บรรณาธิการ

ศิริพร  จินดาหรา

Cell Renew Serum 
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Cell Renew Serum 
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Cell Renew Serum
Rejuvenation

Cell Renew Serum 
Moisturizing
Cell Renew Serum 
Moisturizing
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บานนี้บานนี้
ข อ ง เ ร าข อ ง เ ร า

ด้วยความรัก

จารุณี	เดส์แน็ช	

					สวัสดีค่ะ	พี่น้องครอบครัวไทยธรรมที่รักทุกท่าน
ประเทศไทยถึงคราววิกฤติ	มหาอุทกภัย	รุนแรงอย่างที่ไม่มี
ใครคาดคิดมาก่อนว่า	 จะสร้างความเดือดร้อนได้มากมาย
ขนาดนี้	เป็นที่รู้เห็นกันโดยทั่วว่าวิกฤติครั้งนี้	ส่งผลถึงความ
สูญเสียด้านต่างๆ	 ต่อผู้คน	 ถึงเสียชีวิต	 เสียทรัพย์สิน	 ไร่นา	
สญูเสยีรายได	้ขาดแหลง่อาหาร	ตดิตอ่สือ่สาร	ขนสง่ขดัขอ้ง	
และถงึแมน้้ำาจะลดแลว้	เชือ่วา่จะยงัคงความเดอืดรอ้นตา่งๆ
ตอ่เนือ่งอกีนาน	กระทบทัง้รา่งกายจติใจและจติวญิญาน	คน
ที่มีปัญหาอยู่แล้ว	เช่น	ป่วย	พิการอยู่	หนี้สินมากมายเป็น
ปัญหาซ้ำาซ้อน	 บางคนไม่มีน้ำาใจอยู่แถวน้ันเลยก็ถึงข้ัน¦่าตัวตาย
ในภาวะโหดที่เป็นวิกฤติประเทศเช่นนี้ไม่ใช่ครั้งแรก	แต่เคย
เกดิมาหลายยคุ	หลายสมยัแลว้แตม่นษุยค์งไมส่ามารถฝา่ฟนั
ให้ผ่านพ้นมาได้	 ถ้าไม่มีกลไกประสานพลังงานหนึ่งซึ่งเรียก
ว่า	“น้ำาใจ”	เราอยู่มาได้	และผ่านพ้นทุกข์ภัยมาได้ด้วยน้ำาใจ	
“น้ำาใจ”	ถ้ามีมากก็พัฒนาถึง	เมตตา	กรุณา	มุทิตา	อุเบกขา	
หรือแค่เพียงมีน้ำาใจก็อาจทำาให้คนท้อแท้	 หมดหวัง	 รอด
จากการ¦่าตัวตายได้	 น้ำาใจจึงเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์	 และ
มีคุณค่าแก่กันที่สุด

				หลังน้ำาลด	เมื่อสถานการณ์คลี่คลายสู่สภาพปกติแล้ว	
ถึงจะทิ้งคราบแห่งความเศร้าไว้	 แต่อยากให้พี่น้องเรามา
ร่วมมองประโยชน์ที่เหลืออยู่	 เป็นผลพลอยได้ที่มีคุณค่ามาก
สำาหรับจิตวิญญานของเรา	 และถ้าเราประสานกันดี	 ก็จะ
เปน็ความมัน่คงขององคก์รตอ่ๆ	ไป	นัน่คอืการทีส่ถานการณ์
วกิฤตนิีไ้ดแ้ยกแยะคนใหเ้หน็คนด	ีคนชัว่อยา่งชดัเจน	คนดทีี่
ช่วยคนอื่น	ทั้งทรัพย์สิน	เวลา	และการเสียสละ	ในขณะที่
เราก็มองเห็น	คนที่เห็นแก่ตัว	เห็นแก่ได้	เช่น	จอดรถเกะกะ
กีดขวางทางข้ึน-ลง	ทางด่วน	เป็นโจรงัดแงะปล้นบ้าน	ข้ึนราคา

¶Ö§เวลา

สินค้าเกินเหตุ	พังคันกั้นน้ำา	เพราะทนไม่ได้ที่บ้านฉันท่วม	
แต่บ้านเธอแห้ง	 ฯลฯ	 ถือเป็นผลพลอยได้ที่มีค่าสำาหรับ
โอกาสที่ทำาให้เราพบคนดี	ใครพบแล้วบันทึกเก็บไว้		เก็บ
ไว้ให้เป็นพลังธารน้ำาใจ	มหาสมุทรน้ำาใจที่ไม่มีวันหมด

						บ้านนี้ของเรา	“ไทยธรรม”	ได้จัดการแบ่งปันใน
สิ่งที่เราทำาได้	 โดยร่วมมอบเงิน	 200,000	 บาท	 พร้อม
ทั้งยากันน้ำากัดเท้า	10,000	หลอด	ร่วมกับ	ทีวีสีช่อง	3	
รวมยากันน้ำากัดเท้าสูตรพิเศษที่ไทยธรรมผลิต	 ในการ
แจกจ่ายช่วยน้ำาท่วมปีนี้	50,000	หลอด		นอกจากนี้	เรา
ยังมีโครงการหลังน้ำาลด	 สำาหรับพี่น้องไทยธรรมอีกด้วย	
และทั้งหมดที่เราสามารถมีส่วนร่วมแสดงน้ำาใจได้นี้	 มา
จากเงินบริสุทธิ์จากการดูแลรักษาสุขภาพของพี่น้องชาว
ไทยธรรมทุกคน	ขอให้ครอบครัวไทยธรรมร่วมอนุโมทนา	
และบันทึกคนดีมีน้ำาใจเกาะเกี่ยวกันไว้	 เป็นมหาสมุทร
น้ำาใจกันตลอดไปนะคะ

น้ำาใจไทย
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	 ดิฉันได้มีโอกาสนำาทริปของผู้นำาที่เข้าร่วมการ
แข่งขันการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เส้นใยเพื่อสุขภาพไวทอป	
และ	เครือ่งทำาน้ำาอลัคาไลนไ์วทอปไปประเทศจนีทีเ่มอืงปกักิง่	
ซึ่งเป็นเมืองหลวง	 ไปชมกำาแพงเมืองจีน	 หนึ่งในเจ็ดสิ่ง
อัศจรรย์ของโลก	ดูการแสดงกายกรรมต่อตัวบนลานน้ำาแข็ง
อันเลื่องชื่อของจีน	 ซึ่งทุกทริปที่ไปประเทศจีน	 ไทยธรรม
จะต้องนำาไปชมกายกรรม	และการแสดงของจีน	สิ่งที่มนุษย์
ทำาได้ยาก	 ความพร้อมเพรียงอันเหลือเชื่อ	 และการรักษา
สมดลุของรา่งกายบนเสน้ลวดเสน้นดิเดยีว	บนความสงูระดบั
ตึก	3	ชั้น	ซึ่งดิฉันเชื่อว่า	ผู้แสดงจะต้องใช้สมาธิ	และสติ
อย่างเยี่ยมยอด
	 พบกับวัฒนธรรมที่แตกต่างจากบ้านของเรา
เหลือเกิน	 โดยเฉพาะบุคลิกของการดำาเนินชีวิตของชาวจีน
ในเมืองหลวง	ห้องน้ำาที่แตกต่างจากบ้านเราลิบลับ	ทำาให้พี่ๆ
น้องๆ	ไทยธรรมหลายคน	บ่นคิดถึงประเทศไทย	แม้จะเป็น
ทริปสั้นๆ	เพียง	3	วัน	ก็ตาม	
	 ไทยธรรมของเรามีนโยบายในการนำาทีมผู้นำา
ไทยธรรมไปประเทศต่างๆ	 ทั่วโลกโดยไม่ซ้ำากัน	 อย่างน้อย	
15	 ประเทศ	 เพื่อที่เราจะได้	 “ดูโลกไปด้วยกัน”	 และได้มี
นโยบายในการแยกประเทศจีนออกมาต่างหาก	 โดยตั้งเป้า
การเยือนจีน	 12	 ปี	 12	 สถานที่ไม่ซ้ำากัน	 จากยอดการ
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มไวทอป	 เนื่องจากประเทศจีน	
เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่ยาวนานกว่า	5,000	ปี	มี
ประชากร	 1,300	 ล้านคน	 เป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจที่
เติบโตเร็วที่สุดโลก	 โดยเป็นผู้ส่งออกสินค้ารายใหญ่อันดับ
หน่ึงของโลกด้วย	 และท่ีสำาคัญ	 บริษัทไวทอป	 ไบโอเอนเนอร์จี	
ผู้ผลิตเส้นใยอัจฉริยะไวทอป	 เป็นหนึ่งในบริษัทสุขภาพที่เก่า
แก่ที่สุดในประเทศจีน	 และเป็นหนึ่งในบริษัทไฮเทคโนโลยี
ของจีน	 อีกทั้งประเทศจีนเป็นประเทศ	 ที่ได้รับการทำานาย
จากกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกว่าประเทศจีนจะกลายเป็น
ประเทศมหาอำานาจทางเศรษฐกจิอนัดบัหนึง่ของโลก	ในเวลา
ไม่ถึง	10	ปี	นับจากนี้

	 การไปเยือนประเทศจีนทุกปีของชาวไทยธรรม	
จึงเป็นการ	 “ดูโลกไปด้วยกัน”	 กับประเทศที่ผสมผสาน
วัฒนธรรมอันเก่าแก่ยาวนาน	 กับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็วน้ี	 คุณสมบัติด้านดีอันนำาพาให้ชาวจีน
โดดเด่น	 และประสบความสำาเร็จ	 คือ	 ความขยัน	 อดทน	
อย่างถึงที่สุด	 ความกตัญ�ู	 และการให้คุณค่ากับมิตรภาพ
อันยาวนาน	ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าจับตามอง
	 ดิฉันจึงขอเชิญชวนพ่ีน้องไทยธรรม	 “ดูโลกไปด้วยกัน”	
ผ่านกิจกรรมต่างๆ	 รวมทั้งโปรแกรมการท่องเที่ยวของ
ไทยธรรมกับกิจกรรมของ	“ไทยธรรม	2012”	ทำางานอย่าง
สนุกสนานกับครอบครัวที่สองของพวกเราชาวไทยธรรม	
สร้างความม่ันคงให้กับตัวเอง	 พร้อมกับตอบแทนแผ่นดินเกิด	
ช่วยเหลือ	 แบ่งปัน	 เจือจุนกับ	 “โลกแห่งมิตรไมตรี”	 ที่เรา
ร่วมสร้างมาด้วยกันค่ะ

รักเมือ§ไทย
    ไปเมือ§จีน

ด้วยความจริงใจ

อาริยา	สาริกะภูติ
unique21th@yahoo.com
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	 เพื่อนๆ	 ไทยธรรมที่รักทุกท่าน	 ปัญหาจากมหาอุทกภัยใหญ่ที่
ทำาให้หลายจังหวัดในภาคกลาง	 และในกทม.	 เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ต้อง
จมน้ำาทำาให้หลายๆ	คนเกิดการสูญเสียทรัพย์สิน	ส่วนสาธารณะทั้งถนน
หนทางอะไรต่ออะไรมากมาย	 เป็นเหตุธรรมชาติที่ไม่สามารถจัดการได้		
พวกเราเป็นมนุษย์ท่ีควรต้องยอมรับ	 กับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนแล้วปรับตัว		
เพื่อให้ตัวเองมีชีวิตอยู่กับสภาวะนั้นให้ได้	ยอมรับ	และเรียนรู้ที่จะมีชีวิต
ต่อไป	รอเวลาให้เน่ินนานไปไม่ได้แล้วมาเร่ิมต้นกันใหม่อีกคร้ัง	และอีกคร้ัง	
เมื่อไรๆ	 ก็เริ่มต้นใหม่ได้	 “คุณจะเป็นในสิ่งที่คุณคิด”	 “คุณจะมีความ
สุขเท่าที่คุณต้องการให้เป็น”	 แล้วอย่างนี้จะต้องท้อแท้สิ้นหวังไปทำาไม		
กลบัตวักลบัใจมาเปน็คนสำาเรจ็	มาเปน็คนมคีวามสขุสมบรูณท์ัง้กาย	และ
ใจกันดีกว่าไหม
	 เริ่มจากความคิดของคุณ	ปรับสมองให้คิดบวกเข้าไว้	ทุกอย่าง
เป็นไปได้อยู่ที่คุณลงมือทำา	และเริ่มทำาอะไรกันดี	ทำาในสิ่งที่รัก	ทำาในสิ่ง
ที่ถนัด	ทำาในสิ่งที่ทำาได้โดยไม่เลือก	ไม่ว่าจะทำาอะไรต้องทำาด้วยใจค่ะ	คือ
ต้องตั้งใจทำา	ทำาสม่ำาเสมอแบบคนขยัน	อดทน	ผลงานที่ได้ต้องดีเป็นเลิศ
ดว้ย	และไมห่วัน่ไหวกบัอปุสรรคปญัหาใดๆ	ในชวีติคนเรายอ่มมเีรือ่งราว
มากมายเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่ที่คุณจะผ่านเรื่องราวเหล่านั้นไปแบบใด
	 ในภาวการณอ์ยา่งนีพ้วกเราคงตอ้งขยนัเพิม่ขึน้	ทำางานมากขึน้
เพือ่ใหช้นะภาวะเศรษฐกจิทีล่ดถอยลงไปได้		ทำางานมากขึน้ทำาไดไ้หมคะ		
พวกเราชาวไทยธรรมทำาได้อยู่แล้ว		พวกเราสานต่องานเดิมแต่สิ่งใหม่ที่
นา่คดิขึน้มา	คอืพวกเราจะทำาอยา่งไรใหไ้ดย้อดขายมากขึน้	มทีมีงานเกง่ๆ	
เขา้มาเพิม่	หรอืจะเพิม่ประสทิธภิาพของทมีงานใหม้มีากขึน้อยา่งไร	พวก
เราต้องใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาวิเคราะห์เหตุการณ์	และผู้คนเพื่อจะได้
สร้างสรรค์แนวทางใหม่ๆ	ขึ้นมาได้	เช่น
1.	ต้องขยายตลาดเพิ่มจำานวนพื้นที่ในการทำางานให้กว้างออกไป	หาจาก
ที่ไหนได้บ้าง
2.	วางแผนพบปะผู้คนให้มากขึ้น	นัดพบเพื่อพูดคุยเรื่องราวที่ต้องการ
3.	วางแผนประชุมทีมงาน	ตรวจสอบความรู้	เพ่ิม	และพัฒนาให้มากข้ึน
อีกจนเป็นผู้เชี่ยวชาญและอย่าลืมให้กำาลังใจซึ่งกัน	และกัน	ให้ความเชื่อ
มัน่กบัทมีของเรา	และหากทา่นทำาอยูแ่ลว้กต็อ้งทำาใหเ้พิม่ขึน้เปน็สองเทา่	
สามเท่าไปเลยค่ะ

ศิริพร จินดาหรา

นารีรัตน์ เดชบุรัมย์

No.23,  December 2011 - January 2011
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	 จากการศกึษาเคลด็ลบัของเหลา่บรรดาเศรษฐรีะดบั
โลกหลายๆ	ท่าน	พบว่ามีสูตรของความสำาเร็จอยู่หลายข้อที่
เหมาะกับพวกเราชาวไทยธรรมดังนี้	เช่น

1.	มองการไกล	หรือมีวิสัยทัศน์ยอมรับสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิต
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน		

2.	เปน็คนประหยดั	ใชเ้งนิไปเฉพาะกบัสิง่ทีค่วรใชไ้มฟุ่ม่เฟอืย	
ควบคมุคา่ใชจ้า่ยเพือ่จะเปน็การจา่ยใหก้บัสิง่ทีท่กุคนตอ้งการ
จริงๆ	เท่านั้น

3.	มคีวามมัน่ใจในตวัเองอยา่งเตม็เปีย่ม	เชือ่ในความสามารถ
เชื่อในความดีของตนเอง	แต่อย่าให้กลายเป็นหลงแล้วไม่ฟัง
ใคร

4.	 ต้องทำางานหนัก	 ในที่นี้คือทำางานสม่ำาเสมอ	 ขยันที่จะ
พบปะผู้คนเพื่อสร้างตลาดใหม่ๆ	 เพิ่มขึ้น	ทำาไม่หยุด	มีวินัย
ในการทำางาน	ขยันขันแข็ง

5.	 รักษาคำามั่นสัญญา	 ทั้งกับตัวคุณเอง	 และลูกค้า	 หรือ

สมาชิกของคุณ		ต้องตั้งใจทำาพยายามทำาตามคำาพูด	อย่าผิด

คำาพูดเพราะถ้าเหตุผลไม่เพียงพอ	 	 คุณจะขาดความน่าเชื่อ

ถือและจะไม่มีใครเชื่อคุณอีก

	 ทั้ง	9	ข้อคิด	เคล็ดลับความมั่งคั่งร่ำารวยของมหาเศรษฐีระดับโลก		คงช่วยให้เพื่อนๆ	มีกำาลังใจ	มองเห็นทาง
สว่างที่จะเพิ่มยอดขาย	เพิ่มรายได้ให้กับตัวเองบ้างนะค่ะ	คนเราเกิดมาทำาอะไรก็ได้ถ้าคุณอยากทำา	เป็นอะไรก็ได้ที่คุณ
อยากเป็น	สำาคัญที่ใจคุณทำา	คุณเป็น	คุณไหว	หรือเปล่าต่างหาก	ที่ทำาให้คนเราแตกต่างกัน	เป็นคนรวย	คนจน	คนมี	
คนล้มเหลว	ฝากไว้สำาหรับคนที่คิดว่าคุณหมดสิ้นทุกอย่างแล้ว	คุณยังมีมันสมอง	และความสามารถที่จะผลักดันให้ตัว
ของคุณเองประสบความสำาเร็จได้	หรือไม่อย่างไร	สูงหรือต่ำาเตี้ยเพียงไหนแล้วแต่ใจคุณ	ใจถึง	ใจสู้	หรือเปล่า	อยาก
จะบอกคุณว่าคุณยังมีเพ่ือนมีคนท่ีเฝ้าดู	และคอยเป็นกำาลังใจ	พร้อมให้ความช่วยเหลือเม่ือต้องการ	“คุณไม่ได้เดินอยู่คนเดียว”	
หวังว่าพวกเราชาวไทยธรรมจะเป็นกำาลังใจให้แก่กันและกัน	ให้ฝ่าฟันวิกฤตในครั้งนี้ผ่านพ้นหนี้อุปสรรคปัญหาใดๆ	ไป
ได้อย่างดี	บรรลุเป้าหมายในชีวิตของทุกคนให้ได้คะ	อ.ติ๊ก	ขอเป็นกำาลังใจให้ทุกๆ	คน	และยินดีรับให้ความช่วยเหลือ
กับทุกคนเต็มกำาลังความสามารถที่มีค่ะ

6.	 อย่าหยุดหาความรู้	 เมื่อคุณต้องการความก้าวหน้า		
ต้องการความสำาเร็จ	 ต้องการเป็นผู้นำา	 คุณจะต้องมี
ความรู้หลายแขนงไว้ปรับปรุงการทำางาน	 ไว้ช่วยเหลือ
ทีมของคุณ	และทำาให้คุณเป็นมืออาชีพมากขึ้นด้วย

7.	 มีคำาสอนที่ดีที่สุด	 คุณมีทีมที่คุณจะต้องสอนการ
ทำางานให้กับพวกเขา	 วิธีที่ดีที่สุดคือทำางานให้เขาดูว่า
คุณทำาอย่างไร		ทำาให้เขาดู	พาเขาทำา	ทำาไปพร้อมๆกัน
อย่างไม่หยุดยั้ง

8.	 กล้าที่จะคิดใหญ่	 หลายคนไม่กล้าตั้งเป้าหมายสูงๆ	
เพราะกลัวจะทำาไม่ได้จริงๆ	 แล้วมีขบวนการมีวิธีเพื่อ
บรรลุเป้าหมายได้	 คือ	 เมื่อคุณตั้งเป้าหมายแล้วต้อง
วางแผนการทำางานทั้งตัวคุณเองและกับทีมของคุณ		
ปรบักลยทุธ	์กลวธิตีา่งๆ	ทำางานอยา่งทุม่เทจรงิตอ้งชนะ
ได้ค่ะ		บรรลุเป้าหมายได้สมใจ	แต่หากเกิดเหตุสุดวิสัย
จริงทำาไม่ถึงเป้าหมายละก็	ผลงานท่ีได้คงไม่น้อยกว่าคร่ึง
แน่นอนค่ะ

9.	อยา่ถามวา่ทำาไมตวัเองยงัไมร่วย		แตใ่หข้อบคณุทีท่กุ
วันยังมีลมหายใจ		พร้อมกับให้กำาลังใจตัวเองเพื่อสร้าง
เงินล้านแก่ตัวเองให้ได้

ขอ้คดิเคลด็ลบัความมัง่คัง่
ร่ำารวยของ9	 มหาเศรษฐีระดับโลก
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ตรีผลา
ทำาได้มากกว่าการล้างพิษ
	 ทฤษฎีการแพทย์ว่าด้วยธรรมชาติบำาบัดระบุว่า	 การ
รับประทานอาหารที่ถูกหลักอนามัย	และการขับถ่ายที่เป็นปกติ	
เป็นหัวใจสำาคัญของการรักษาสมดุลของร่างกาย	 เพื่อสุขภาพที่
สมบรูณ	์สตูรตำารบัตรผีลาอนัเกา่แกจ่ากตำารบัอายรุเวทในแพทย์
แผนอินเดีย	ขณะนี้ได้มีการนำาไปวิจัยอย่างกว้างขวาง	ในหลาย
ประเทศทั่วโลก	โดยมีการวิจัย	ด้านผลการต้านมะเร็ง	และการ
ยับยั้งเชื้อ	HIV
	 ตรีผลา	 เป็นสูตรตำารับที่มีส่วนผสมของสมอไทย		
สมอพิเภก	 และมะขามป้อม	 และเป็นสูตรยาโบราณที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุดในเภสัชตำารับของอินเดีย	 ตรีผลา	 ขึ้นชื่อ
ในฤทธิ์ของการช่วยระบาย	 และการล้างพิษออกจากระบบของ
รา่งกายในระดบัเซลล	์ทัง้ยงัมคีณุคา่ดา้นโภชนาการสงู	ในขณะ
ทีต่รผีลาออกฤทธิช์ว่ยระบาย	กย็งัชว่ยทำาความสะอาดเลอืด	ตบั	
น้ำาดี	ช่วยในการทำางาน	และการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อลำาไส้	
ตรผีลามวีติามนิซ	ีสงู	และยงัมกีรดไลโนเลอคิ	ซึง่เปน็กรดไขมนั
จำาเป็น	ซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นการเผาผลาญไขมัน	และลดการสะสม
ของไขมันใต้ชั้นผิวหนังอีกด้วย
	 กลไกการออกฤทธิ์สำาคัญที่มีการกล่าวถึงตรีผลาไว้
ในเภสัชตำารับของอินเดีย	 คือ	 การล้างพิษออกจากระบบเลือด	
กระตุ้นการหลั่งน้ำาดี	 และการล้างพิษจากตับ	 ช่วยย่อยอาหาร	

“ความอัศจรรย์ของตำารับ
ตรีผลา เพื่อการล้างพิษ
จากภายใน”

เภสัชไทยธรรม
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ชว่ยการดดูซมึสารอาหาร	ปรบัสมดลุไขมนัในเลอืด	
อกีทัง้มฤีทธิต์า้นเชือ้ไวรสั	และแบคทเีรยีหลายชนดิ	
ทำาให้มีการนำาตรีผลาไปวิจัยในประเทศเยอรมัน	
ในฤทธิ์ของการต้านเชื้อ	HIV	กระตุ้นภูมิต้านทาน	
ต้านมะเร็ง	และต้านการอักเสบ
	
	 ในปัจจุบัน	 เชื้อโรคซึ่งก่อให้เกิดโรค
ติดเชื้อหลายชนิด	 ดื้อต่อยาปฏิชีวนะแผนปัจจุบัน	
ในตำารับแพทย์ของอินเดีย	จึงมีการใช้ตรีผลาในแง่
ของการ¦่า	และยับยั้ง	การติดเชื้อแบคทีเรีย	และ
ไวรัส	ไม่ว่าจะเป็นการให้เดี่ยว	และการให้ร่วมกับ
ยาปฏชิวีนะแผนปจัจบุนั	ในกลุม่อาการอกัเสบ	และ
ติดเชื้อ	รวมทั้งภาวะผื่นแพ้ผิวหนัง	น้ำาเหลืองเสีย	
กลุ่มผู้ป่วยเอดส์	วัณโรค	และปอดปวม

	 มีรายงานของการแพทย์อินเดีย	กล่าวถึง
การรับประทานตำารับตรีผลาในเวลาเย็น	 ว่าช่วยให้
นอนหลับง่ายขึน้	และหลบัลกึขึน้	ขนาดรบัประทาน
ของตำารับตรีผลา	 ขนาดต่ำาใช้กับการล้างพิษจาก
ระบบเลือด	หากต้องการให้ช่วยระบาย	จะต้องใช้
ขนาดรับประทานที่สูงขึ้น	 ผู้ใช้สามารถปรับ	 ลด	
หรือเพิ่ม	ขนาดรับประทานเองได้	 โดยสังเกตจาก
อาการต่างๆหลังการรับประทานตรีผลา

ตรี ผลา
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	 บริษัท	ไวทอป	ไบโอเอนเนอร์จี	ได้นำาเสนองานวิจัย	
ประกอบการออกตวัผลติภณัฑใ์หม	่เปน็เสือ้ชัน้ในสตรไีวทอป	
ถึงผลของการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต	 บริเวณทรวงอก	
ซึ่งมีผลต่อการยุบตัวของก้อนเนื้อบริเวณทรวงอกของอาสา
สมัครสตรี
	 โรคซสีตใ์นเตา้นมเปน็ความผดิปกติ	ทีพ่บคอ่นขา้ง
บ่อยในสตรีวัยกลางคน	 เช่นเดียวกับโรคเนื้องอกที่เต้านม	
(Fibroedema)	ในสตรีวัยแรกรุ่น	และวัยทำางาน	ซึ่งผู้ป่วย
มักจะคลำาพบได้เองแล้วไปพบแพทย์เพื่อทำาการรักษา	 ส่วน
ใหญ่ซีสต	์ และเนื้องอกไม่ใช่โรคมะเร็ง	 แต่สร้างความวิตก
กังวลให้กับผู้ป่วยอย่างมาก
	 ก้อนที่เต้านม แบ่งประเภทเป็นดังนี้
	 กลุ่มอาการถุงน้ำาที่เต้านม	 (Fibrocystic	 Breast	
Syndrome)	 เป็นสาเหตุของก้อนที่เต้านมที่พบบ่อยที่สุด		
เป็นผลเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศหญิง	

ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำาทุกเดือน	 เพื่อเตรียมให้เต้านมพร้อม
ที่จะผลิตน้ำานม	 ด้วยการเพิ่มการไหลเวียนโลหิต	 น้ำา	 และ
ก้อนจะยุบลงหลังมีประจำาเดือน	 ก้อนท่ีเต้านมประเภทน้ี		
อาจมีอาการบวม	 กดเจ็บ	 หรือปวด	 โดยเฉพาะสัปดาห์
ก่อนมีประจำาเดือน	 เรียกว่าอาการเจ็บปวดเนื่องจากมีถุงน้ำา		
มกัเริม่เปน็ในสตรวียั	20	ป	ีขึน้ไป	จนถงึวยัหมดประจำาเดอืน	
ก้อนชนิดนี้จะไม่กลายเป็นมะเร็ง	หรือมีอันตรายต่อร่างกาย
	
	 เนื้องอกของต่อมเต้านม	 (Fibroadenoma)	 เป็น
ก้อนเนื้องอกเต้านมชนิดไม่ร้ายแรง	 ที่พบได้บ่อยที่สุด		
ถึงแม้จะไม่ทราบสาเหตุการเกิดแน่ชัด	 แต่เชื่อว่า	 ฮอร์โมน
เพศหญิง	อาจเป็นปัจจัยหนึ่ง	ส่วนใหญ่มักเกิดเป็นก้อนกลม
เดี่ยว	และแข็งอยู่ใต้ผิวหนัง	คลำาพบขอบเขต	เป็นรูปร่างที่
ชดัเจน	ไมเ่จบ็	และเคลือ่นทีไ่ปมาได้	เตบิโตชา้	และไมก่ลาย
เป็นก้อนมะเร็ง

ลดขนาดเนือ้งอกทีท่รวงอก
เสื้อชั้นในไวทอปงานวิจัย

เภสัชไทยธรรม
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	 เนื้องอกไขมัน	 (Lipomas)	 เป็นก้อนเนื้อที่ไม่มี
อันตราย	 เกิดจากเซลล์ไขมัน	 มักพบอยู่ในบริเวณตื้นๆ	
ใต้ผิวหนัง	 และอาจทำาให้เกิดรอยบุŽมคล้ายมะเร็งเต้านมได้	
งานวิจัยเสื้อชั้นในสตรีไวทอป
	
	 ในปี	 2001	 มีงานวิจัยการทดสอบเส้นช้ันในสตรีไว
ทอป	กับผู้ป่วยที่มีเนื้องอกที่หน้าอก	จำานวน	112	คน	ซึ่งถูก
แบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	กลุ่มหนึ่งจำานวน	56	คน	ใส่เสื้อชั้นใน
ธรรมดา	 และอีกกลุ่มหนึ่งใส่เสื้อชั้นในสตรีของ	 Vitop	 ซึ่ง
ผลิตจากเส้นใย	MBF	ภายในระยะเวลา	3	เดือน	ผลการ
ตรวจรา่งกายผูป้ว่ยทัง้สองกลุม่	ปรากฏวา่กลุม่ผูป้ว่ยทีใ่สเ่สือ้
ชั้นในของ	Vitop	รายงานว่า	อาการเจ็บปวดหน้าอกลดลง	
และในบางรายมขีนาดของเนือ้งอกลดลง	โดยอตัราของผูป้ว่ย
เนื้องอกที่หน้าอกที่มีอาการดีขึ้นมีถึง	78.5%
		
	 ไทยธรรม	อัลไลแอนซ์	ไม่ได้นำาเข้าเสื้อยกทรงของ	
Vitop	เนื่องจากต้นทุนการผลิตมีราคาสูง	แต่บริษัท	Vitop	
Bioenergy	(China)	ไดท้ำาการผลติเสือ้กลา้มชัน้ใน	Vitop	ที่
ออกแบบเปน็เสือ้กลา้มชัน้ในชายสำาหรบับรุษุ	และเสือ้กลา้ม
ชั้นในสำาหรับสตรี	 ซึ่งนักวิจัยของ	 Vitop	 ระบุว่า	 ให้ผลใน
การปกปอ้งบรเิวณทีเ่สือ้ปกคลมุ	แบบเดยีวกบัเสือ้ยกทรงของ	
Vitop
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	 นักโภชนะบำาบัด	ให้ความเห็นว่า	80%	ของภาวะเส้นเลือดในสมองแตก	
สามารถป้องกันได้	 โดยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม	 การได้รับวิตามินดี
อย่างเพียงพอ	และการออกกำาลังกาย
	 การได้รับสารอาหารที่เหมาะสมกับการทำางานของร่างกายมนุษย์	 เป็น
ปจัจยัหลกัในการลดความเสีย่งของการเกดิภาวะเสน้เลอืดในสมองแตก	สารอาหาร
ที่เพิ่มปัจจัยเสี่ยงของภาวะเส้นเลือดในสมองแตก	 และเราควรหลีกเลี่ยงได้แก่	
อาหารสำาเร็จรูป	 โดยเฉพาะอาหารที่ประกอบด้วยไขมันที่เรียกว่า	 ทรานส์แฟท	
(Trans	Fat)	เนื้อสัตว์ที่ผ่านขบวนการแปรรูป	เนื้อสัตว์รมควัน	และน้ำาอัดลม
	 ทรานส์	แฟท	(Trans	Fat)	เป็นกรดไขมันชนิดหน่ึง	ซ่ึงองค์การอนามัยโลก	
ได้จำากัดปริมาณการบริโภคไว้	 เนื่องจากเป็นไขมันอันตราย	 เพิ่มการอักเสบของ
หลอดเลือด	 เพิ่มโอกาสทำาให้หลอดเลือดอุดตัน	 กำาเนิดของ	 Trans	 Fat	 เริ่มข้ึน
ในปี	 คศ.1911	 ซ่ึงวงการอุตสาหกรรมอาหาร	 ได้ผลิตอาหารท่ีเรียกว่า	 “เนยขาว”	
หรือ	 “Shortening”	 ซึ่งมีคุณสมบัติเด่น	 คือ	 สามารถเก็บได้นาน	 แข็งโดยไม่
ต้องแช่ตู้เย็น	 คงรูป	 ไม่เยิ้ม	 ไม่เหม็นหืนง่าย	 ทำาขนมกรอบอร่อย	 และสามารถ	

กลุ่มอาหารเพิ่มโอกาสเกิด

เส้นเลือดแตก

เภสัชไทยธรรม
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ลดต้นทุนได้มากกว่าเนยสด	 จึงเป็นที่นิยมของโรงงานผลิต
ขนม	และผลติภณัฑอ์าหารสำาเรจ็รปู	ดงันัน้จงึพบ	Trans	fat	
ในอาหารหลากหลายชนดิ	เชน่ ขนมอบทัง้หลาย	คุก๊กีแ้ครก
เกอร์	 หน้าครีมของเค้กพาย	 มาการีน	 เนยขาว	 ครีมเทียม	
แป้งพิซซ่า	โดนัท 	มันฝรั่งทอด 	มันฝรั่งอบกรอบ	ไก่ทอด	
นักเก็ต	ปˆอปคอร์น	ขนมปัง ซึ่งล้วนเป็นของอร่อย	และเป็น
ทีช่ืน่ชอบของนกับรโิภค	Trans	Fat	ในธรรมชาต	ิพบไดต้าม
อาหารพวกเนื้อแดง	คือ	เนื้อสัตว์ใหญ่	เช่น	หมู	วัว	ควาย	
และผลิตภัณฑ์นม	ประมาณร้อยละ	2-5	ของไขมันทั้งหมด
	 แต	่Trans Fat คอื มจัจรุาชเงยีบ	ทีม่คีณุสมบตัใิน
การทำาใหห้ลอดเลอืดอกัเสบ	และแขง็ตวัขึน้	เพิม่ไขมนัตวัรา้ย	
(LDL	 Cholesterol)	 เพิ่มโอกาสไขมันอุดตันในหลอดเลือด	
เพิ่มโอกาสเกิดโรคหัวใจ	 และหลอดเลือด	 เพิ่มโอกาสเกิด
มะเร็งเต้านม	และมะเร็งหลายชนิด	เพ่ิมโอกาสเป็นเบาหวาน	
และโรคอว้นลงพงุ		Trans	Fat	ถกูหา้มผสมลงในอาหาร	หรอื	
ถกูจำากดัปรมิาณการผสม	ตามกฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคของ
หลายประเทศ	โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา	และยุโรป

การป‡องกันเส้นเลือดแตก

1. ควบคุมน้ำาหนักโดยน้ำาหนักที่เหมาะสม คือ ส่วนสูงเป็น
เซนติเมตร ลบด้วย 110 ในผู้หญิง และลบด้วย 100 ใน
ผู้ชาย เช่น ผู้หณิงสูง 160 เซนติเมตร ไม่ควรมีน้ำาหนักเกิน 
50 กิโลกรัม และผู้ชายสูง 160 เซนติเมตร ไม่ควรมีน้ำาหนัก
เกิน 60 กิโลกรัม

2. ไดรับวิตามินดีอยางเพียงพอ โดยการสัมผัสกับแสงแดด 
ในช่วงก่อน 9 โมงเช้า หรือหลังบ่าย 3 โมงเย็น ประมาณ 
15 – 20 นาท ีตอ่วนั โดยไมค่วรสวมเสือ้ผา้ทีห่อ่หุม้มดิชดิ จน
พืน้ทีผ่วิกายในการสมัผสักบัแสงแดดมนีอ้ย การขาดวติามนิด ี
มีผลให้ไขมันอุดตันในหลอดเลือดง่ายขึ้น

สเต็มแมค
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3.ระวังอยาใหมีระดับน้ำาตาลเลือดสูง โดยระดับน้ำาตาลใน
เลอืดหลังการอดอาหาร (Fasting Blood Sugar) ไม่ควรเกนิ 
100 มก./ดล. การที่เส้นเลือดแช่ในน้ำาเลือดที่เป็นเบาหวาน 
เป็นระยะเวลานาน มีผลให้เส้นเลือดแข็ง เปราะ และหงิกงอ 
มคีวามผดิปกต ิและพกิารของหลอดเลอืด ผูป้ว่ยเบาหวานทกุ
ประเภท จึงเป็นผู้ที่มีอัตราการเสี่ยงสูง ต่อภาวะเส้นเลือดใน
สมองแตก ไตวายทั้งเฉียบพลัน และเรื้อรัง เนื่องจากไตของ
เราประกอบด้วยเส้นเลือดฝอยจำานวนมาก สานกันไปมา ทำา
หนา้ทีเ่ปน็ตวักรองในหนว่ยไต และภาวะจอตาเสือ่ม เนือ่งจาก
เสน้เลอืดทีไ่ปเลีย้งจอตาเสือ่ม ตบีแคบ หงกิงอ และ เลอืดหนดื 
ทำาให้เส้นประสาทที่ไปเลี้ยงจอตาเสื่อมตามไปด้วย

4.รับประทานสารสกัดจากเมล็ดองุนอยางสม่ำาเสมอ 
เนื่องจากการบริโภคสารสกัดเมล็ดองุ่น มีผลให้ผนังหลอด
เลือดเหนียว แข็งแรง และยืดหยุ่นมากขึ้น ที่ประเทศฝรั่งเศส
ต้นกำาเนิดของการค้นพบสารสกัดเมล็ดองุ่น ได้จดทะเบียนสาร
สกัดเมล็ดองุ่นเป็นยาป้องกันเส้นเลือดแตก

5.รับประทานน้ำามันปลาอยางสม่ำาเสมอ น้ำามันปลาเป็น
สารละลายลิ่มเลือดที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง 
จากธรรมชาติ นักวิทยาศาสตร์พบว่า 85% ของสาเหตุการ
เกิดเส้นเลือดในสมองแตก เกิดจากภาวะลิ่มเลือดอุดตันใน
หลอดเลือด การรับประทานน้ำามันปลา นอกจากป้องกัน
ล่ิมเลือด อุดตันในหลอดเลือดแล้ว ยังให้ผลป้องกันสมองฝ่อ 
เพิ่มความจำา เพิ่มไอคิว ป้องกันมะเร็ง และลดอาการอักเสบ
ได้ด้วย
6.รับประทานสารแอสตาแซนทิน โดยเฉพาะในผู้ที่มีความ
ดันโลหิตสูง ผนังหลอดเลือดของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจะ
ตีบแคบ สูญเสียการเรียงตัว และสูญเสียความยืดหยุ่น 
มีงานวิจัยสารแอสตาแซนทิน ในหนูทดลองท่ีมีความดันโลหิตสูง 
พบวา่หลงัจากหนรูบัประทานสารแอสตา้แซนทนิ ในปรมิาณ
เทียบเท่ากับคน รับประทาน 4 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นระยะ
เวลา 4 สัปดาห์ พบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางหลอดเลือด เพ่ิมข้ึน 

เกรพซีด พลัส ไลโคปน เกรพซีด ออยล พลัส เกรพซีด ออยล พลัส สไปรูลินา 
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20% และ มีเส้นใยอิลาสตินที่ผนังหลอดเลือด เพิ่มขึ้น 40% 
(Hussein et al., 2006)

7.ระมัดระวังภาวะไขมันในเลือดสูง ตรวจร่างกายอย่าง
สม่ำาเสมอ เพ่ือวัดระดับไขมันโคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอร์ไรด์

8.รกัษาความดนัโลหติในอยูในคาปกต ิคอื 120/80 มม.ปรอท
หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ สารนิโคตินในบุหรี่ทำาให้เส้นเลือด
หดตัว และตีบแคบลง 

9.หลีกเลี่ยงอาหารกลุมตอไปนี้ นมสัตว์ และผลิตภัณฑ์
จากนมสัตว์ น้ำาตาล เนื้อสัตว์ใหญ่ อาหารสำาเร็จรูป ขนม
กรุบกรอบ มาการีน เนยขาว ขนมปัง น้ำาอัดลม อาหารเค็ม 
เกลือ อาหารรมควัน เนื้อสัตว์ปรุงสำาเร็จ ผงชูรส

10.รักษารางกาย และจิตใจ ไม่ให้เครียด

สัÞÞา³อันตราย¢อ§ภาวÐ
เส้นเลือดแตก
	 สัญญาณเหล่านี้	 มักเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน	 โดย
ไม่มีทั้งอาการนำา	 และไม่มีอาการเตือนล่วงหน้า	 หากท่าน	
หรือผู้ใกล้ชิดมีสัญญาณต่อไปนี้	 ท่านจะต้องรีบไปพบแพทย์
ใน	1	ชั่วโมง	นับจากเกิดอาการเดิน	หรือเคลื่อนไหวร่างกาย
ส่วนใดส่วนหนึ่งลำาบาก	อย่างกะทันหัน	เวียนศีรษะ	พร้อม
กับสูญเสียการทรงตัว	หรือสูญเสียมิติแห่งการมองเห็น	เช่น	
ไม่สามารถกะระยะได้	 สับสน	 อย่างกะทันหัน	 เกิดการชา	
หรือการอ่อนแรง	 ของร่างกายซีกใดซีกหนึ่ง	 ตามองไม่เห็น
ชั่วขณะ	 อาจเกิดกับตาทั้งสองข้าง	 หรือข้างใดข้างหนึ่ง	
ปวดศีรษะรุนแรงกะทันหัน

ฟชเชอร ฟชฟช โฟรตี้ ฟชเชอร โกลด
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 ในแวดวงของการย้อนวัย และโภชนะบำาบัดใน
ปัจจุบัน มีการกล่าวถึงสารที่มีชื่อว่า กลูเตน (Gluten) 
กันอย่างมากมาย ว่าเป็นหนึ่งในสารอันตราย อันอาจก่อให้
เกิดภาวะ “ภูมิแพ้อาหาร” หรือ Food Allergy มากที่สุด 
ชนดิหนึง่ และในหลายประเทศ โดยเฉพาะสหรฐัอเมรกิา และ
ประเทศในแถบยุโรปได้มีการส่งเสริมอาหารที่ “ปราศจาก  
กลูเตน” หรือ Gluten-Free Diet
 กลูเตน เป็นสารไกลโคโปรตีน พบในส่วนที่เป็น 
เอนโดสเปอร์ม (Endosperm)  หรือส่วนสะสมอาหารของ
ธญัพชืบางชนดิ เชน่ ขา้วสาล ีขา้วไรน ์และขา้วบารเ์ลย ์สว่น
ผลิตภัณฑ์กลูเตนในอาหารมาจากอาหารที่ทำาจากธัญพืชดัง
กล่าว เช่น พาสต้า (Pasta) หรือเส้นก๋วยเตี๋ยวของคนอิตาลี 
แคร็กเกอร์ (Cracker) ซีเรียล (Cereal) ขนมปัง (Breads) 
อาหารพวกแป้งอบ (Baked Goods) น้ำาส้มสายชูจากข้าว
บาร์เลย์ (Malt Vinegar) ซอสถั่วเหลือง (Soy Sauce) 
เบียร์ วีสก้ี เกรว่ี และซอสปรุงรสต่างๆ ท่ีมีแป้งผสม เพื่อให้
เนื้อซอสเข้มข้น   
 เนือ่งจากกลเูตนเปน็ตวัสรา้งความหนดืในผลติภณัฑ์
อาหาร ทำาให้อาหารคงรูปหรือมีความเข้มข้น จึงถูกโรงงานผลิต

อาหารควรหลีกเลี่ยง
สำาหรับลูกสมาธิสั้น

อาหารนำาไปใช้เป็นส่วนผสมในขบวนการผลิตอาหารหลายๆ 
รายการ อาหารทีถ่กูระบวุา่มกีลเูตนผสมอยู ่เชน่ อาหารทะเล
เทยีม รวมถงึเนือ้ปเูทยีม ซอสถัว่เหลอืง ปลากระปอ๋งในน้ำาซปุ 
เป็นต้น 
 โชดดีของคนไทย ที่ประเทศไทยเป็นแหล่งของ
ธญัพชืทีเ่ปน็ปราศจากกลเูตน (gluten – free) โดยธรรมชาติ
ทีส่ำาคญั คอื ขา้วและขา้วโพด สว่นใหญข่องผลติภณัฑอ์าหาร
ที่ปราศจากกลูเตนจะทำามาจากธัญพืช และแป้งที่ทำามา
จากธัญพืชเหล่านี้ เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยวของคนเอเซียประเภท  
“rice noodles” เป็นต้น
 กลูเตน เป็นหนึ่งในสารที่ทำาให้เกิดโรคภูมิแพ้
อาหาร หรือ Food Allergy โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับความ
ผิดปกติของช่องท้อง ที่เรียกว่าซีลิแอค ดีซีส (Celiac Dis-
ease) ซ่ึงเป็นการบาดเจ็บของลำาไส้เล็ก ท่ีทำาให้เกิดอาการปวด
ท้องอย่างรุนแรง ท้องเสีย อ่อนเพลีย และโรคขาดอาหาร  
ที่อาจจะนำาไปสู่โรคร้ายแรงอื่นๆ อีกมากมาย จากการ
วินิจฉัยโรค พบว่าผู้ป่วยเหล่านี้แพ้กลูเตนที่พบในข้าวสาลี  
ข้าวไรน์ และข้าวบาร์เลย์ นอกจากโรคซีลิแอคแล้ว  
นักวิชาการหลายสาขายังวินิจฉัยว่า การบริโภคอาหารท่ีมีกลูเตน 

เภสัชไทยธรรม
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เปน็สาเหตขุองการเกดิโรคอืน่ๆ  เชน่ โรคออทสิตคิ (Autism) 
โรคสมาธสิัน้ (Attention Defi cit Disorder) โรคอยูไ่มน่ิง่ (Hyper 
Active Disorder) โรคขับถ่ายไม่ปกติ และโรคหลอดเลือดแดง
แข็งตัว (Multiple Sclerosis) 
 ในการบำาบัดเด็กสมาธิสั้น และเด็กออทิสติค แบบ
แพทยท์างเลอืก จำาเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งใหเ้ดก็หลกีเลีย่งการ
รับประทานขนมปัง และผลิตภัณฑ์จากขนมปัง ขนมกรุบกรอบ
สำาเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหาร และควรให้เด็กได้รับ
ประทานอาหารจากธรรมชาติ ที่ปราศจากการปรุง หรือการ
แตง่รส นอกจากการใชส้ารธรรมชาต ิเพือ่การแตง่รสเทา่นัน้
 นอกจากหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารสำาเร็จรูปที่มี
กลเูตนแล้ว เดก็สมาธสิัน้ และเดก็ออทสิตคิ ยงัควรหลกีเลีย่ง
การบริโภคน้ำาตาล หรือขนมใส่น้ำาตาล
 อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง และสารอาหารแนะนำา
สำาหรับเด็กสมาธิสั้น และเด็กออทิสติค  

หลีกเลี่ยงอาหาร ธัญพืช และผลิตภัณฑ์จากธัญพืช ที่ทำามา
จากข้าวสาลี ข้าวไรน์ และข้าวบาร์เลย์

หลีกเลี่ยงน้ําตาล

หลีกเลี่ยงน้ําอัดลม น้ำาผลไม้สำาเร็จรูป และนม แนะนำาให้รับ
ประทานผัก และผลไม้สดแทน

หลีกเลี่ยงอาหารประเภทขนมปง ขนมเค้ก เบเกอรี่  

และขนมกรุบกรอบสำาเร็จรูป

หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑสําเร็จรูป ที่ใช้ปรุงรสชาดอาหารต่างๆ

รบัประทานน้ำามนัปลา เนือ่งจากมงีานวจิยัสนบัสนนุมากมาย 
ว่าทำาให้อาการสมาธิสั้น และอารมณ์ดีขึ้น

รับประทานสารสกัดเมล็ดองุน ซึ่งมีงานวิจัยสนับสนุนว่า 
ช่วยให้อาการสมาธิสั้นดีขึ้น

“กลูเตน เปšนหนÖ่งãนสารที่ทำาãห้
เกิดโรคภÙมิแพ้อาหาร หรือ 

Food Allergy โดยเ©พาะโรคที่เกี่ยวกับ
ความผิดปกติของช่องท้อง”

ฟชเชอร ฟช ฟช โฟรตี้ฟชเชอร โกลด
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พร้อมรับประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญ
การแต่งหน้ามืออาชีพจาก	Kryolan
หลักสูตรแต่งหน้าแบบมืออาชีพ	
จาก	Kryolan
13-17	กุมภาพันธ์	2012

คอร์สแต่งหน้ามืออาชีพ  
5 วันเต็มกับอาจารย์สอน
แต่งหน้าระดับโลก  
โดย Kryolan เยอรมนี

ไทยธรรม	 อัลไลแอนซ์	 และไครโยแลน	บริษัทเครื่องสำาอางปกปิดชั้นนำา
ระดับโลก	 ที่ได้รับคัดเลือกอย่างเป็นทางการให้เป็นเครื่องสำาอางในกอง
ประกวด	Miss	Universe	2009-2011	เปิดคอร์สแต่งหน้ามืออาชีพระดับ
สากล		ปีละ	1	ครั้ง	โดยปรมาจารย์	สอนแต่งหน้ามืออาชีพจาก	Kryolan	
คือ	มิสเตอร์	โดมินิค	ครูซ	ผู้อำานวยการฝ่ายฝึกอบรมของ	Kryolan	และ
เป็นผู้แต่งหน้าให้กับ	Miss	Universe	2009-2011	ด้วยตนเอง	บินลัดฟ้า
มาสอนด้วยตนเองถึงประเทศไทยแบบตัวต่อตัว

5	วันเต็ม	กับเทคนิคใหม่ล่าสุดของการแต่งหน้าในวงการความงาม		เปิด
โอกาสให้ตัวเองก้าวเข้าสู่อาชีพใหม่		ที่น่าตื่นเต้นและท้าทายของการเป็น
นักแต่งหน้ามืออาชีพ	 	 ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐาน
การแต่งหน้ามาก่อน		ภายในระยะเวลาเพียง		5		วัน		คุณจะกลายเป็น
ผู้เชี่ยวชาญการแต่งหน้าทุกรูปแบบอย่างน่าอัศจรรย์ใจ

คณุจะตอ้งนำานางแบบมาดว้ย	1	คน		หลกัสตูรนีค้รบสมบรูณท์ัง้ภาคทฤษฎ	ี
และภาคปฏิบัติ	 แปลคำาต่อคำาโดยล่ามผู้เชี่ยวชาญ	 รับเอกสารประกอบ
พร้อมชุดแต่งหน้ามืออาชีพพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	หัวข้อการสอนแต่งหน้า
ในเวลา	5	วัน	มีพื้นฐานการแต่งหน้า	เทคนิคการเขียนคิ้วเปลี่ยนรูปหน้า	
การแต่งหน้าแบบปกปิด	การแต่งหน้าเจ้าสาว	และการแต่งหน้าเพื่อถ่าย
ปกแมกกาซีน	และถ่ายภาพยนตร์

หนึง่ปมี	ี1	ครัง้	รบัเพยีง	24	คน	เทา่นัน้!	สอบถามรายละเอยีด	และสำารอง
ที่นั่งได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์	02-363-7699	หรือ	มือถือ	085-330-9845	
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มิติใหม่แห่งการดูแลสุขภาพ	และผิวพรรณ	ตลอดช่วงทรวงอก	และ	ช่องท้อง	
ผลติภณัฑเ์สือ้กลา้มไวทอป	ไบโอเอนเนอรจ์	ีจากเสน้ใย	MBF	ใหค้ลืน่พลงังาน
อินฟราเรด	กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต	ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ	คลายอาการปวด
เมื่อย	อ่อนล้า	ดูแลสุขภาพทรวงอก	และ	ช่องท้องตลอด	24	ชั่วโมง	

เสื้อกล้ามไวทอป บุรุษ-สตรี

เสื้อกล้ามสตรีไวทอป
ขนาด	S,	M,	L,	XL,	XXL
ราคาขาย	4,200	บาท	
ราคาสมาชิก	3,300	บาท
PV	=	3,300	BV	=	1,650

เสื้อกล้ามบุรุษไวทอป
ขนาด	M,	L,	XL,	XXL
ราคาขาย	4,200	บาท
ราคาสมาชิก	3,300	บาท
PV	=	3,300	BV	=	1,650
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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	

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	

ผูสมัครทุกทานจำาเปนตองผานกติกาขอแรก	(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% ของกฎเกณฑขอ 1 แตไมถึง 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-มิลาน เที่ยวชม
ประเทศสุดแสนโรแมนติกที่ได้รับคํา
รํ่าลือว่าเป็นเมืองแห่งคู่รัก เยี่ยมชม
กรงุโรม นครเวนซิ หอเอนปซซ่า นคร
วาติกัน ไปด้วยกันให้ได้นะคะ แล้ว
อย่าลืมพาคนรักไปด้วย

สมกับที่รอคอย!
ท่องเที่ยว

อิตาลี
6 วัน 4 คืน
โรม-มิลาน

กติกาท่องเที่ยว

กฎเกณฑ์การคิดคะแนน

ใหรางวัลกับตัวเองและคนที่คุณรัก ไปอิตาลีกับไทยธรรม นะคะ
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	 ไทยธรรม	 อัลไลแอนซ์	 ขอเชิญชวนท่านผู้นำา	
ผู้เป็นเจ้าของศูนย์ใหญ่	และ	ศูนย์ย่อย	เยี่ยมชมดินแดน
แหง่อารยธรรมเกา่แกก่วา่	5,000	ป	ีของประเทศจนี	ทอ่ง
เที่ยวเมืองเซี่ยงไฮ้	นมัสการพระใหญ่แห่งวัดเขาหลิงซาน	
วดัทีม่นีกัแสวงบญุจากทกุสารทศิมาเจรญิภาวนา	เยีย่มชม
ตำาหนักฝันกง	สถานที่จัดการประชุมพุทธศาสนาโลก	นั่ง
เรอืแจวชมเมอืงเกา่โจวจวง	“สดุยอดหมูบ่า้นกลางน้ำาแหง่
เจียงหนาน”	ฯลฯ	พร้อมช้อปปิ้งสนุกสนานกับครอบครัว
ไทยธรรม	 ในเดือนตุลาคม	 2555	ด้วยเงื่อนไขสุดพิเศษ	
เฉพาะศูนย์ใหญ่	และ	ศูนย์ย่อยเท่านั้น

เป็นผู้นำาที่เปิดศูนย์ใหญ่หรือศูนย์ย่อย	
มียอดจำาหน่ายไวทอป	(รวมผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะ	MBF	และ	เครื่องทำาน้ำาอัลคาไลน์ไวทอป)	ตั้งแต่วันที่	6	ตุลาคม	2554	ถึง	
5	ตุลาคม	2555	(12	เดือน)	1,008,000	คะแนน	(เฉลี่ยเดือนละ	84,000	คะแนน)
ผู้ที่ยื่นความจำานงทริป	Hi-Light	China	ครั้งที่	2	ไม่สามารถนำายอดผลิตภัณฑ์ไวทอป	ไปรวมกับโปรโมชั่นยอดศูนย์ประจำาเดือนได้	

สุดพิเศษ! คะแนนทุกคะแนน	นำาไปรวมทริปใหญ่ต่างประเทศ	และ	คะแนน	Booming	ThaiDham

1.
2.

3.



22

ท่องเที่ยวประเทศจีนกับไทยธรรม	2011
สนุกสนานเต็มอิ่ม	กับทริป	Vitop-Thaidham	ในการเยือน
มหานครปักกิ่ง	เมืองหลวงของประเทศจีน	ในเดือนตุลาคม	
2011	ทีผ่า่นมา	หลากหลายความประทบัใจ	กบั	กำาแพงเมอืง
จีน	พระราชวังโบราณ	จัตุรัสเทียนอันเหมิน	โชว์กายกรรม
ระดับโลกบนลานน้ำาแข็ง	 ฯลฯ	 อิ่มอร่อยกับอาหารจีนต้น
ตำารับ	และ	ที่สำาคัญ	อบอุ่นประทับใจกับการท่องโลกกว้าง
กับครอบครัวไทยธรรม	ครอบครัวที่	2	ของเรา
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	 	 	 บริษัทไทยธรรม	 อัลไลแอนซ์	 จำากัด	 นำาโดยคุณเปิ้ล		
จารุณี	 เดส์แน็ช	 ได้ร่วมแบ่งปันน้ำาใจบริจาคเงินช่วยเหลือ		
ผู้ประสบอุทกภัยเป็นจำานวน	200,	000	บาท	พร้อมด้วยยา
ป้องกันน้ำากัดเท้าจำานวน	10,000	หลอด	รวมเป็นมูลค่าขาย	
1,100,000	 บาท	 ให้กับ	 “ครอบครัวข่าว	 3	 ช่วยผู้ประสบ
อุทกภัย	54”	โดยมี	คุณสรยุทธ	สุทัศนะจินดา	เป็นตัวแทน
รับมอบ	 เพื่อนำาไปช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
จากภัยน้ำาท่วมในแต่ละพื้นที	่ ณ	 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร	์	
เมื่อวันที่	28	ตุลาคม	2554	นี้ 

โครงการไทยธรรม 
เคยีงขา้งคนไทยชว่ย
ภัยน้ำาท่วม

ถึงเวลาน้ำาใจไทย
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	 	 	 บริษัท	 ไทยธรรม	 	 อัลไลแอนซ์	 จำากัด	 ร่วมมือกับ	
สำานักงานทูตความดีแห่งประเทศไทย	อบรมโครงการบำาบัด
น้ำาเนา่เสยี	จากปญัหาอทุกภยั	โดยกองทพับก	เพือ่ประชาชน	
เมื่อวันที่17	 พฤศจิกายน	 2554	 เปิดงานโดยท่าน	 ผบ.ทบ.	
ในงานนี้บริษัท	 ไทยธรรม	 อัลไลแอนซ์	 จำากัด	 ได้บริจาค
น้ำายาแก้น้ำากัดเท้า	จำานวน	2,000	หลอด	ณ	สโมสรทหาร
บก	ถนนวิภาวดีรังสิต	เพื่อแทนคำาขอบคุณทหารที่ช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างเข็มแข็ง

โครงการบำาบัดน้ำาเน่าเสีย 
จากป˜Þหาอุทกภัย	



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	เชื้อรา	และไวรัส	ลดอาการอักเสบ	และระคายเคือง	
		 Wild	chrysanthemum	extract:	สมุนไพรจีน	ลดอาการอักเสบ	
ต้านแบคทีเรีย	และไวรัส	กำาจัดสารพิษ

ยาสีฟันไวทอป	อีกหนึ่งในนวัตกรรม
จาก	Vitop	Bioenergy	
				กำาจัดกลิ่นปาก	ยาวนานตลอดวัน
				ต้านเชื้อแบคทีเรีย	เชื้อรา	
				และไวรัสหลายชนิด
				ลดอาการอักเสบ	บวม	ระคายเคือง	
				ในช่องปาก
				เพื่อสุขภาพของเหงือก	
				และฟันที่คุณรัก
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ต้องการศูนย์ใหญ่ในจังหวัดต่อไปนี้

“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

      ครอบครัว ไทยธรรม”

ไทยธรรม	อัลไลแอนซ์	มีนโยบายในการกระจาย	
ศนูยใ์หญท่ัว่ประเทศ	เพือ่รองรบัโครงการใหมท่ี่
เตรียมเปิดตัวในปี	2012	นี้	จึงขอแจ้งให้พี่น้อง
ไทยธรรมฯ	 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	(อุ๊)
			โทร.	08-6367-7804

ภาคกลาง
•	กรุงเทพฯ	(เขตละ	1	ศูนย์)
•	กาญจนบุรี
•	ฉะเชิงเทรา
•	ชัยนาท
•	นครนายก
•	นนทบุรี
•	ปทุมธานี
•	พระนครศรีอยุธยา
•	สมุทรสงคราม
•	สระแก้ว
•	สระบุรี
•	สิงห์บุรี
•	อ่างทอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
•	กาฬสินธ์ุ
•	ขอนแก่น
•	ชัยภูมิ
•	นครราชสีมา	(อ.ปากช่อง)		
•	บุรีรัมย์
•	บึงกาฬ
•	มหาสารคาม
•	มุกดาหาร
•	ยโสธร
•	เลย
•	ศรีสะเกษ
•	สกลนคร
•	สุรินทร์
•	หนองคาย
•	หนองบัวล�าภู
•	อ�านาจเจริญ
•	อุดรธานี
•	อุบลราชธานี

ภาคเหนอื
•	เชียงราย
•	เชียงใหม่	
•	ตาก
•	น่าน 
•	พะเยา
•	เพชรบูรณ์
•	แม่ฮ่องสอน
•	ล�าปาง
•	ล�าพูน
•	สุโขทัย
•	อุตรดิตถ์

ภาคใต้
•	ประจวบคีรีขันธ์	
•	ปัตตานี
•	พังงา
•	ภูเก็ต
•	ระนอง
•	สงขลา
•	สตูล
•	สุราษฎร์ธานี	(อ.เกาะพะงัน)	
•	ยะลา		
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ด.ญ. ชฎามุก มหิทธิวาณิชชา	(น้องเจดา)	
อายุ	11	ปี	กรุงเทพฯ
															
	 ในปัจจุบัน ปัญหาที่พบในเด็กส่วนใหญ่ จะเป็น
เร่ืองการเจริญเติบโตทางร่างกาย หรือความสูง ซ่ึงน้องเจดา 
ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยเจอปัญหาเกี่ยวกับการเจริญเติบโต
ทางร่างกาย “ตั้งแต่จำาความได้หนูเป็นคนที่ตัวเล็กมาก และ
ไม่ค่อยสูง เวลาเข้าแถวในชั้นเรียนหนูจะอยู่ประมาณตรง
กลางของแถว ซึ่งหนูคิดว่าตัวหนูไม่ค่อยสูงเท่าที่ควรค่ะ จึง
มีความตั้งใจที่อยากจะสูงเพิ่มขึ้น จนกระทั่งหนูได้มีโอกาส
เข้าร่วมฟังบรรยายในเรื่องของ “โกรท ฮอรโมน สามารถ
กระตุนการเจริญโต และความสูงของเด็กได” โดยเภสัชกร
ของบริษัทไทยธรรมฯ พร้อมกับคุณแม่ หนูจึงเกิดความ
สนใจเป็นอย่างมากค่ะ โดยให้คุณแม่ซื้ออาหารเสริมของ
บริษัทไทยธรรมฯ ให้รับประทาน โดยเร่ิมรับประทานกรดอะมิโน 
กระตุ้น โกรท ฮอร์โมน ปรากฏว่าผลที่รับ คือ ใน 3 เดือน
แรกของการรับประทาน หนูมีส่วนสูงเพิ่มขึ้น 3 ซ.ม. และ
เห็นความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเดือนที่ 10 โดยส่วนสูงเพิ่ม
ขึ้นถึง 12 ซม. หลังจาก 10 เดือน หนูเริ่มมีประจำาเดือน 
ผิวพรรณก็สดใส รูปร่างสมส่วนขึ้น อีกทั้ งหนูยังได้  
รับประทานอาหารเสริมเพิ่มอีก คือ น้ำามันสกัดจากเมล็ด
องุ่น ผสมน้ำามันปลา และสารอาหาร คอลโรฟล กระตุ้นภูมิ
ต้านทาน ผลที่ได้รับ คือ หนูไม่เคยป่วยเป็นเวลาถึง 2 ปค่ะ 
ซ่ึงเป็นผลดีท่ีน่าประทับใจมากค่ะ ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆ ของ
ไทยธรรมค่ะ ที่ทำาให้ครอบครัวของหนูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

จีที โกลด  

ไวตากรีน

วิติส เบรนนี่

Before

After

แชรประสบการณผูใช
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คุณสุปราณี บุญชาญ			
อายุ	60	ปี	จังหวัดสมุทรปราการ
													
	 “ดิฉันมีโรคประจำาตัว	 คือ	 โรคเบาหวาน	 และ
ความดันสูง	 ซึ่งเริ่มมีอาการป่วยมาตั้งแต่อายุ	 50	 ปี	 ดิฉัน
เข้ารับการรักษาตัวกับแพทย์แผนปัจจุบันมาเป็นเวลานาน	
รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งทุกครั้ง	 แต่อาการก็ไม่ดีขึ้น			
พออายุประมาณ	60	ปี	ดิฉันเริ่มมีอาการ	มือทางด้านขวา
ไม่มีแรง		ปากเร่ิมเบ้ียว	 ลุกไม่ค่อยได้	 เม่ืออาการเร่ิมรุนแรง
ข้ึน	 ลูกสาวจึงนำาตัวดิฉันส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจ	
แพทย์จึงนำาตัวส่งเข้าสแกนสมอง	 ตรวจพบว่าเส้นเลือดใน
สมองมีอาการอุดตันทางด้านซ้าย	 จึงทำาให้การทำางานทาง
ด้านขวาไม่เป็นปกติ	 ซึ่งจะส่งผลให้มีอาการชาทางซีกขวา
ทั้งหมด	 และมีความดันสูงถึง	 200	 กว่า	 แพทย์จึงให้รอดู
อาการ	 เมื่อความดันลดลง	 จึงทำาการฉีดยาละลายลิ่มเลือด	
หลังจากนั้นเวลาผ่านไป	 1	 เดือน	 ดิฉันมีอาการง่วงนอน
ผดิปกต	ิแตย่งัสามารถใชช้วีติประจำาวนัได	้จากนัน้กย็งัมอีาการ
หลบัไปหลายครัง้	ลกูสาวจงึตดัสนิใจนำาตวัสง่โรงพยาบาลโดย
ทันที	แพทย์วินิจฉัยออกมาว่าร่างกายทุกอย่างปกติ	เพียงแต่
มีอาการหลับลึก	 ลูกสาวบอกว่าดิฉันหลับไม่ได้สติไปนานถึง	
3	วัน	ต่อมาลูกสาวได้มีโอกาสรู้จักกับผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมฯ	

เป็นโคคิวเทนผสมน้ำามันรำาข้าว	ลูกสาวก็ใช้วิธีหยอดเข้าทางปาก
ในขณะท่ีดิฉันยังหลับไม่ได้สติอยู่	รับประทานได้แค่เพียง	1	วัน	
ดิฉันก็ตื่นขึ้นหลังจากหลับไป	3	วัน	จากนั้นไม่นานก็สามารถ
กลับบ้านได้	ตอนน้ีดิฉันรับประทานอาหารเสริมของไทยธรรมฯ	
ท้ังหมด	3	ชนิด	มีสารสกัดเมล็ดองุ่น	น้ำามันปลาผสมสารสกัด
จากใบแปะก๊วย	และโคคิวเทนผสมน้ำามันรำาข้าว	ตอนนี้ดิฉัน
รูส้กึวา่อาการดขีึน้มาก	เหมอืนสขุภาพรา่งกายเปน็ปกต	ิดฉินั
ต้องขอขอบคุณบริษัทไทยธรรมฯ	 มากค่ะที่ทำาให้ดิฉัน	 และ
ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ขึ้นค่ะ”

โอริซอล เทน 

เกรพซีด พลัส ไลโคปน

ฟชเชอร โกลด

Before

After

แชรประสบการณผูใช
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คุณอัมพร เฉลิมภักดิ	์(ป้ามด)			
อายุ	54	ปี	จังหวัดราชบุรี
																
	 “ดิฉันเริ่มมีอาการป่วยมาตั้งแต่ป 2550 โดย
ลักษณะอาการเริ่มด้วยอาการปวดตามข้อต่างๆ ตัวบวม 
หน้าบวม เหมือนบวมน้ำา เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 
จนไม่สามารถเดินได้ อีกทั้งน้ำาหนักขึ้น ถึง 88 กิโลกรัม จาก
เดิม 60 กิโลกรัม ตอนนั้นดิฉันเกิดอาการเครียด จิตใจห่อ
เหีย่ว ทอ้แท ้เวลามอีาการ จะปวดมากจนมอีาการทรุนทรุาย 
จนนึกอยาก “ผูกคอตาย” เพราะไม่อยากเป็นภาระของลูก 
จึงตัดสินไปโรงพยาบาล ทางแพทย์วินิจฉัยออกมาว่าเป็น
โรคกระดูก จึงให้ยามารับประทาน แต่อาการปวดดังกล่าวก็
ไมห่าย ดฉินัจงึอดทนเปน็เวลานาน จนถงึชว่งป 2554 อาการ
ปวดดังกล่าวเริ่มรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ตัวบวมมาก เปลี่ยน
เป็นคนละคน จึงไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจ ปรากฏว่า
แพทย์วินิจฉัยออกมาว่าดิฉันเป็น “โรครูมาตอยด์” หลัง
จากทดลองรับประทานยามา 1 เดือน ทางแพทย์ก็ได้มี
การเปลี่ยนยาตัวใหม่ให้รับประทานต่ออีก 2 เดือน ซึ่งใน
ระหวา่งนีก้ไ็ดท้านอาหารเสรมิของไทยธรรมฯ ทีเ่ปน็สารสกดั
เมล็ดองุ่น และสารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม ควบคู่กับ

ลาดีน

เกรพซีด พลัส ไลโคปน 

การรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง ผ่านไป 1 สัปดาห์ อาการ
ปวดลดลง จงึรบัประทานตอ่ จนถงึเดอืนที ่3 อาการปวดตาม
ข้อต่างๆ หายไป จนดิฉันเดินได้เป็นปกติ ตอนนี้น้ำาหนักลด
ลงเหลือ 65 กิโลกรัมแล้ว ขอขอบคุณบริษัทไทยธรรมฯ ที่มี
ผลิตภัณฑ์ดีๆ ทำาให้ชีวิตที่มีความสุขของดิฉันกลับมาอีกครั้ง”

แชรประสบการณผูใช
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คุณมินทรลดา ฮกชุน	(ปุˆก)				
อายุ	33	ปี	กรุงเทพฯ	
					

“ดิฉันเป็นคนที่มีอุปนิสัยชอบรับประทาน
อาหารมาก โดยเฉพาะอาหารจำาพวกแป้งจน
น้ำาหนักขึ้นมากกว่า 10 กิโลกรัม ในระยะเวลาที่
ไม่ถึง 1 ป ซึ่งดิฉันจะรับประทานอาหารไม่ค่อย
เป็นเวลา โดยเฉพาะหลังจากที่ลาออกจากงาน
ประจำา เพื่อมาเป็นนักธุรกิจแบบเต็มตัว จะชอบ
รับประทานอาหารทุกครั้งที่มีเวลา จนเริ่มรู้สึกได้
ว่ารูปร่างอ้วนขึ้น รู้สึกเหนื่อยง่าย การเคลื่อนไหวก็
เชื่องช้าลง รู้สึกอึดอัด และหงุดหงิดง่าย หาเสื้อผ้า
ใส่ยาก จึงเกิดความไม่มั่นใจ และบางครั้งไม่อยาก
เจอผู้คน เน่ืองจากรู้สึกเครียดทุกคร้ังท่ีมีคนทักว่า 
“อ้วน” อีกท้ังการท่ีดิฉันรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา 
ส่งผลกระทบให้มีโรคเพิ่มขึ้น คือ โรคกรดไหลย้อน  
ดิฉันพยายามลดน้ำาหนักในหลายๆ วิธี ทั้งการ
อดอาหาร ออกกำาลังกาย และรับประทานอาหารเสริม 
แต่ทำาแบบไม่มีวินัยทำาไปหยุดไป ทุกครั้งที่ไม่บรรลุ
เป้าหมายนั้นก็รู้สึกว่าไม่เป็นไร แล้วค่อยเริ่มทำาใหม่ 
ในวันรุ่งขึ้น จากนั้นไม่นานก็เริ่มจริงจังกับการลด
น้ำาหนกัมากขึน้ เนือ่งจากดฉินักำาลงัจะแตง่งาน ดฉินั
รับประทานอาหารเสริมของบริษัทไทยธรรมฯ เป็น
กรดอะมิโน กระตุ้นการสร้างโกรท ฮอร์โมน ใบ
หม่อนผสม ถั่วขาว ชาเขียว และว่านหางจระเข้ 
และชาสมุนไพรตำารับจีน ช่วยกระตุ้นการระบาย 
ปรากฏว่าผลที่ได้รับ คือ ดิฉันน้ำาหนักลดลงถึง 
14 กิโลกรัม ภายใน 4 เดือน ซึ่งปัจจุบันดิฉัน
น้ำาหนักอยู่ที่ 54 กิโลกรัม จากเดิม 68 กิโลกรัม 
และยังส่งผลทำาให้ผิวพรรณสดใส ไม่มีริ้วรอย
ฟอีกด้วย ดิฉันต้องขอขอบคุณ บริษัทไทยธรรมฯ 
ที่ทำาให้ดิฉัน มีรูปร่างสมส่วน สวย และสุขภาพดี
ขึ้นค่ะ”
																	

Before

After

จีที แมค

ชาโอบี

คารโบสลีน

แชรประสบการณผูใช
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แอลเจน

ด.ช.สหัสวรรษ รักชาติเจริญ	(น้องเจมส์)
อายุ	11	ปี	จังหวัดสมุทรปราการ
														
										ปัจจุบันโรคไข้หวัดใหญ่	2010	เป็นโรคที่สามารถ
เปน็ไดท้ัง้ในเดก็และผูใ้หญ	่เปน็โรคทีต่ดิตอ่ได	้โดยการสมัผสั	
และนอ้งเจมสก์เ็ปน็อกีคนหนึง่ทีป่ว่ยเปน็โรคนีเ้ชน่กนั	“วันน้ัน
ผมไดเ้ดนิทางไปเยีย่มคณุปูท่ีโ่รงพยาบาล	เมือ่กลบัมาถงึบา้น
ก็ทำากิจกรรมตามปกติ	 	 แต่ไม่ได้อาบน้ำาชำาระร่างกายเพื่อ
¦่าเชื้อโรคโดยทันที	 จึงทำาให้วันรุ่งขึ้นในวันที่	 12	 ตุลาคม	
2554		ผมเริม่มอีาการตวัรอ้นมาก	คณุแมก่ค็ดิวา่เปน็ไขห้วดั
ธรรมดา	จึงทำาการเช็ดตัวให้อุณหภูมิลดลง	และรับประทาน
ยาเพื่อลดไข้	แต่อาการดังกล่าวเริ่มหนักขึ้น	มีไข้สูง	ตัวร้อน
มาก	ไอ	มีน้ำามูก	ปวดเมื่อยตามร่างกาย	และเจ็บคอจนไม่
สามารถรับประทานอาหารได้	 ดังนั้นคุณแม่จึงนำาตัวผมส่ง
โรงพยาบาลโดยทันที	 แพทย์ทำาการรักษาโดยการน้ำามูกไป
ตรวจหาเชื้อ	 ตรวจพบว่าผมป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่	 2010	
แพทย์ให้ใช้ผ้าปิดปากเพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจาย	และให้
ยาต้านเชื้อ	 หลังจากนั้นผมกลับมารักษาอาการที่บ้าน	 โดย
คุณแม่ให้ผมรับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสาหร่าย

สไปรูลิน่า	และสารอาหารเพิ่มภูมิต้านทาน	ควบคู่กับยา
ต้านเชื้อที่แพทย์ให้มา	 โดยที่คุณแม่ก็รับประทานอาหาร
เสริมดังกล่าวด้วยเช่นกัน	ผ่านไป	3	วัน	อาการป่วยดัง
กล่าวก็หายไป	 คุณแม่ที่ดูแลผมตลอดเวลาก็ไม่มีอาการ
ติดเชื้อดังกล่าวเลย	 อีกทั้งผมก็ได้รับประทานสารสกัด
เมล็ดองุ่นผสมน้ำามันปลาเป็นประจำาอยู่แล้ว	 ผมประทับใจ
มากครับ	 ต้องขอขอบคุณบริษัทไทยธรรมฯ	 ที่ทำาให้ผม	
และครอบครัวมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น”	และครอบครัวมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น”	

เกรพซีด ออยล พลัส
เกรพซีด เอ็กซแทรค

วิติส เบรนนี่

แชรประสบการณผูใช
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คุณณัฏฐญาดา นภากุล	(ตุ้ย)
อายุ	39	ปี	จังหวัดพัทลุง
											
	 “ดิฉันเป็นคนที่ชอบรับประทานอาหารเสริมที่ช่วย
ในเรื่อง	 ความสวย	 ความงามมาก	 โดยเฉพาะเกี่ยวกับการ
ลดน้ำาหนัก	 เนื่องจากดิฉันจะมีปัญหาน้ำาหนักเพิ่มขึ้นหลัง
คลอดบุตร	 รับประทานอาหารเสริมทุกตัวที่คิดว่าดี	 จน
รู้สึกว่าหน้าเริ่มคล้ำา	 ไม่มีแรงเดิน	 หัวใจเต้นผิดปกติ	 ใจสั่น	
มือสั่น	 จึงไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจ	 ปรากฏว่าดิฉันเป็น
ป่วยโรคภูมิแพ้	รักษาตัวประมาณ	1	ปี	แต่อาการดังกล่าว
ก็ไม่หาย	 จนวันหนึ่งดิฉันมีอาการร่างกายไม่มีแรง	 ท้องเสีย
อย่างหนักจนเกิดอาการช็อก	 แฟนจึงนำาตัวส่งโรงพยาบาล	
เพื่อทำาการให้น้ำาเกลือ	และตรวจเลือด	แพทย์สรุปออกมาว่า
เป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษ	รักษาตัวอยู่ประมาณ	2	ปี	ระหว่าง
รับประทานยาอาการก็ดีข้ึน	แต่ยังมีอาการหัวใจเต้นแรง	ใจส่ัน	
มือสั่น	ระหว่างรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง	น้ำาหนักลดลง
เหลือ	57	กิโลกรัม	แต่เมื่อหยุดรับประทานยา	น้ำาหนักกลับ
เพิ่มขึ้นถึง	73	กิโลกรัม	ต่อมามีโอกาสได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์
ของไทยธรรมฯ	 จากการแนะนำาของลูกค้าที่ร้าน	 แต่ก็ไม่ได้
ทดลองรบัประทาน	พอดคีณุแมเ่ปน็มะเรง็ระยะแพรก่ระจาย

ที่หู	 จึงตัดสินใจซื้ออาหารเสริมให้คุณแม่รับประทานเป็น
สารอาหารต้านมะเร็ง	 และสารอาหารเพื่อการซ่อมแซม
ร่างกาย	 ดิฉันจึงลองรับประทานก่อน	 ผลปรากฏว่าอาการเจ็บคอ
ที่เป็นอยู่วันนั้นก็หายไป	 คุณแม่ก็อาการดีขึ้นมาก	 ดิฉันจึง
ตดัสนิใจรบัประทานเปน็สารอาหารเพือ่การซอ่มแซมรา่งกาย	
สารอาหารเพื่อกระตุ้นการสร้าง	 โกรท	 ฮอร์โมน	 สารสกัด
จากกระดูกอ่อนปลาฉลาม	 น้ำามันปลาผสมใบแปะก๊วย	 โคคิวเทน
ผสมน้ำามันรำาข้าว	 คอลลาเจนเปปไตด์	 และสารสกัดจาก
เมล็ดองุ่น	 รับประทานประมาณ	 4	 เดือน	 อาการทุกอย่าง
ดีขึ้นมาก	 ระบบหัวใจเต้นเป็นปกติ	 สดชื่น	 ไม่เหนื่อย	 ดิฉัน
ประทับใจมาก	ต้องขอขอบคุณบริษัทไทยธรรมฯ	มากที่ทำาให้
ดิฉันและครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ”

ลาดีน

เกรพซีด พลัส ไลโคปน 

ฟชเชอร โกลด สเต็มแมค

บี ดริงส 

โอริซอล เทน 

จีที แมค
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ประทับใจมาก	ต้องขอขอบคุณบริษัทไทยธรรมฯ	มากที่ทำาให้
ดิฉันและครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ”

แชรประสบการณผูใช
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คุณสำารวย หงสบุญเสริม		
อายุ	52	ปี	จังหวัดปราจีนบุรี
													
	 “ดิฉันมีอาการผิดปกติ	 เวลามีประจำาเดือนจะมา
มากกว่าผู้หญิงทั่วไป	 ซึ่งจะมีอาการปวดหัว	 ผมร่วง	 และ
มีแผลร้อนในในช่องปากแบบเรื้อรังร่วมด้วย	 โดยเฉพาะ
แผลร้อนในจะมีอาการบวม	และสร้างความเจ็บปวด	จนไม่
สามารถรับประทานอาหารได้	 ดิฉันพยายามรับประทานยา
แกอ้กัเสบรว่มกบัยาทาเฉพาะทีต่ามทีแ่พทยส์ัง่	แตอ่าการดงั
กล่าวก็ไม่หาย	ดิฉันต้องทนกับอาการแผลร้อนในในช่องปาก
เป็นเวลานานถึง	2	ปี	ในเดือนมกราคม	2553	จึงตัดสินใจ
พบแพทย์เพื่อทำาการตรวจ	 ซึ่งปรากฏว่าดิฉันเป็นเนื้องอก
ในมดลูก	 จากนั้นจึงเข้ารับการผ่าตัดในเดือนมีนาคม	 2553	
และรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งประมาณ	 8	 เดือน	 แต่
อาการผมร่วง	และแผลร้อนในในช่องปากก็ยังคงเป็นอยู่	ใน
เดือนธันวาคม	 2553	 ดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังสัมมนาที่
บริษัทไทยธรรมฯ	 โดยเข้าร่วมกิจกรรมจับรางวัล	 ได้รับของ
สัมมนาคุณเป็นยาสีฟันไวทอป	1	หลอด	จึงทดลองใช้	1-2	วัน	
แผลร้อนในในช่องปากเพิ่มมากขึ้น	 เจ็บปวด	 ระบมแผล	
ไมส่ามารถรบัประทานอาหารได	้หลงัจากทดลองใชต้อ่ผา่นไป	

3	วัน	แผลร้อนในในช่องปากแบบเรื้อรังที่เป็นมานานก็ดี
ขึ้นมาก	อาการเจ็บหายไป	ดิฉันประทับใจมาก	จึงตัดสิน
ใจสมคัรเปน็สมาชกิกบับรษิทัไทยธรรมฯ	และรบัประทาน
สารสกัดจากเมล็ดองุ่น	และคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำา
ลึก	เป็นเวลา	2	เดือน	ปรากฏว่าอาการผมร่วงที่เป็นอยู่
กห็ายไป	ดฉินัประทบัใจในผลติภณัฑข์องไทยธรรมฯ	มาก
ค่ะ	และขอขอบคุณที่ทำาให้ดิฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ”

ยาสีฟนไวทอป

แชรประสบการณผูใช
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คุณสุภารัตน ปกษา	(อ้อย)		
อายุ	36	ปี	จังหวัดเพชรบุรี

	 “ดิฉันเป็นอีกคนหนึ่งที่ป่วยเป็นโรคไมเกรนมานานกว่า	 10	ปี	 จะมีอาการปวดหัวมาก	 เวลาเจอสภาวะตึงเครียด		
อากาศร้อน	อากาศหนาว	ซ่ึงต่อมาได้มีโอกาสรู้จักกับผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมฯ	จากการแนะนำาของ	คุณวิภากมล	เจริญย่ิง	(น้อย)	
ตัวแทนศูนย์ใหญ่ไทยธรรมฯ	จังหวัดเพชรบุรี	ดิฉันจึงเริ่มรับประทานอาหารเสริมของไทยธรรมฯ	ผลที่ได้รับ	คือ	สุขภาพที่
แข็งแรงขึ้น	 และที่สำาคัญดิฉันได้ดื่มน้ำา	 อัลคาไลน์ซึ่งเป็นน้ำาที่ได้มาจากเครื่องกรองน้ำาไวทอป	 เป็นน้ำาด่างอ่อน	 มีโมเลกุล
เล็ก	ออกซิเจนสูง	และแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย	อีกทั้งยังช่วยขจัดของเสีย	และช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์มะเร็งเจริญ
เตบิโต	โรคไมเกรนทีเ่ปน็มานานกด็ขีึน้	รา่งกายแขง็แรง	สดชืน่	และยงัสามารถลดไขมนัสว่นเกนิได	้นอกจากนีย้งัสามารถนำา
น้ำาแอซิดิกจากเคร่ืองทำาน้ำาอัคลาไลน์ไวทอป	 ซ่ึงมีกรดอ่อนๆ	 นำามาเช็ดทำาความสะอาดใบหน้าทำาให้ใบหน้าขาวใส	 ดิฉันประทับใจ
ผลติภณัฑท์ีม่คีณุภาพของบรษิทัไทยธรรมฯ	เปน็อยา่งมาก	ทีท่ำาใหด้ฉินัและครอบครวัมสีขุภาพทีแ่ขง็แรงจากภายในสูภ่ายนอก
ค่ะ”		

เครื่องทําน้ํา
อัลคาไลนไวทอป

แชรประสบการณผูใช
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เดือนกันยายน 2554

หอเกียรติยศ

เดือนตุลาคม 2554

ศูนย์ใหญ่ ที่มียอดจําหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด 
ประจําเดือน กันยายน 2554
คุณพรวรา  สังขมาศ  

ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ		สาขา		จ.พัทลุง
มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์		1,556,609		บาท

ศูนย์ใหญ่ ที่มียอดจําหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด 
ประจําเดือน ตุลาคม 2554
คุณพรวรา  สังขมาศ 

ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ		สาขา	จ.พัทลุง
มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์	1,420,790	บาท

ศูนย์ย่อย ที่มียอดจําหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจําเดือน กันยายน 2554

คุณยลสุภัสสร  วิทยผโลทัย
ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ		สำาโรงเหนือ		จ.สมุทรปราการ

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์		441,185		บาท

ศูนย์ย่อย ที่มียอดจําหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจําเดือน ตุลาคม 2554

คุณยลสุภัสสร  วิทยผโลทัย
ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ		สำาโรงเหนือ	จ.สมุทรปราการ

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์	368,625	บาท

ศูนย์ใหญ่ ที่มียอดจําหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด 
ประจําเดือน กันยายน 2554
คุณพรวรา  สังขมาศ  

ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ		สาขา		จ.พัทลุง
มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์		1,552,345		บาท

ศูนย์ย่อย ที่มียอดจําหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจําเดือน กันยายน 2554

คุณยลสุภัสสร  วิทยผโลทัย
ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ		สำาโรงเหนือ		จ.สมุทรปราการ

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์		441,185		บาท

ศูนย์ใหญ่ ที่มียอดจําหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด 
ประจําเดือน ตุลาคม 2554
คุณพรวรา  สังขมาศ

ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ		สาขา	จ.พัทลุง
มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์	1,420,790	บาท

ศูนย์ย่อย ที่มียอดจําหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจําเดือน ตุลาคม 2554

คุณยลสุภัสสร  วิทยผโลทัย
ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ		สำาโรงเหนือ	จ.สมุทรปราการ

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์	368,625	บาท
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 วัน/เดือน/ป           เวลา            หัวข้อ        สถานที่         วิทยากร

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ 

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ศุกร์ 23 ธ.ค. 54

เสาร์ 24 ธ.ค. 54

18.00-21.00 น.

13.00-16.00 น.

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ ทีมงานบริษัท

อาทิตย์ 18 ธ.ค. 54 13.00-16.00 น. ณ ห้องนาวีภิรมย์ โรงแรมเนว่ีโฮม
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ณ ห้องประชุม ภัตตาคารแสนสว่างใจ
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

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

ตารา§สัมมนา ธันวาคม 2554

 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 

Booming  Thaidham

ตารา§สัมมนา มกราคม 2555

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

เสาร์ 7 ม.ค. 55

เสาร์ 28 ม.ค. 55

13-15  ม.ค. 55

อาทิตย์ 29 ม.ค. 55

13.00-17.00 น.

13.30-16.30 น.

3 วัน  2 คืน

13.00-16.00 น.

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

ณ ภูเขางาม พาโนรามา อ.เมือง 
จ.นครนายก 

ณ ห้องเพชรสุกานต์ 1 โรงแรมชัยคณาธาน�
อ.เมือง จ.พัทลุง

ณ ห้องเฟองฟา โรงแรมแกรนด์ปาร์ค
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

สำาหรับผู้สนใจสอบถามข้อมูลกันได้ที่ลูกค้าสัมพันธ์	

โทร.	02-363-7699,	085-920-6609

พบกันรายการ	 “Healti	 Secret”	 มหัศจรรย์โลกสุขภาพ	
เวลา	11.30-12.00	น.	กับการสัมภาษณ์	ประสบการณ์ผู้ใช้
จากทางบ้าน	 เกี่ยวกับเรื่องความสวยงาม	และเรื่องสุขภาพ	
พร้อมทั้งสาระน่ารู้ของวิทยาศาสตร์	ความงาม	สุขภาพ	อีก
มากมาย	สามารถติดตามชมได้ทุกวันทาง	“มงคล	ชาแนล”	
ผ่านดาวเทียมระบบ	 C-Band	 คลื่นความถี่	 3545	 MHz	
symbol	rate	30,000
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โปรโมชั่นชุดสวัสดีป‚ãหม่
ยอดสั่งซื้อสินคาทุก 3,000 บาท 
ไดรับ Grape Seed Plus Lycopene ขนาดบรรจ� 10 แคปซูล 

มูลค่า 230 บาท ฟร�!

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

ราคาพ�เศษ

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

โปรโมชั่นชุด Double Grape Seed หน้าãส-ไร้½‡า
• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract 
 + Grape Seed Plus Lycopene 

ราคาพ�เศษ 

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

6 ธันวาคม 2011 – 5 กุมภาพันธ 2012
โปรโมชั่นป‚ãหม่

โปรโมช่ันชุด ท้ังสวย-ท้ังหอม
• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract + ยาสีฟ�น Vitop  
 ขนาด 125 ก.

ราคาพ�เศษ

800 บาท
จากราคาเต็ม	875	บาท	
(800	PV/560	BV)

โปรโมชั่นชุด ทั้งãส-ทั้งตÖง
•  Grape Seed Plus + Collagen V

ราคาพ�เศษ 

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

โปรโมชั่นชุดสมอง-หัวãจ-ไต-ผิวพรร³ 
• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract + Orezol Ten 
 + Fisher Gold 

ราคาพ�เศษ

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

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

ราคาพ�เศษ 

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

โปรโมชั่นชุด สมอง-หัวãจ-ไต-กระตุ้นภÙมิต้านทาน
• Grape Seed Oil Plus Spirulina + Orezol Ten + Fisher Gold 

ราคาพ�เศษ 

1,800 บาท
จากราคาเต็ม	1,980	บาท	
(1,800	PV/1,260	BV)

ยอดซื้อศูนยยอย และศูนยใหญ ทุก 5,000 บาท
ไดรับกระเปา TDA Handy Bag สวยเก 

เปนของขวัญปใหมจากใจไทยธรรม 
149 บาท
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ห่วงใยสุขภาพ ใส่ ใจคุณกับ

นูทราเฮอร์ เบิล

โปรโมชั่นชุด«่อมแ«มร่างกาย-กระตุ้นภÙมิต้านทาน
• Grape Oil Plus + Stemmac 

โปรโมชั่นชุดควบคุมน้ำาตาลãนเลือด สำาหรับผÙ้ที่มีน้ำาตาลãนเลือดสÙง
• Mulberline + Sweet Secret + Grape Seed Plus

ราคาพ�เศษ

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

ราคาพ�เศษ

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

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract + Stemmac 

โปรโมชั่นชุดกระตุ้นภÙมิต้านทาน
• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract + Spirumax 

ราคาพ�เศษ

1,300 บาท
จากราคาเต็ม	1,660	บาท		
(1,300	PV/910	BV)	

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

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

ราคาพ�เศษ

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

โปรโมชั่นชุดย้อนวัย
• GT Mac (30 ซอง) + Grape Seed Oil Plus Spirulina

ราคาพ�เศษ

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

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

ราคาพ�เศษ

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

ยอดศูนยยอยทุก 30,000 บาท 
ไดรับผลิตภัณฑ Pharma Care DNA Repair 

1,200 บาท



40



41



42

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.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
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เสื้อกลามไวทอปชาย/หญิง
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