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พบกับสาระความรู้นวัตกรรมการย้อนวัยโลก และเคล็ดลับในการทำาธุรกิจ
เครือข่ายสุขภาพให้ประสบผลสำาเร็จ ในรายการ TDA Healti Secret 
ดำาเนินรายการโดยพี่เปิ้ล จารุณี เดส์แน็ช และพี่ยุ้ย อาริยา สาริกะภูติ   
โดยออกอากาศทางคลื่นวิทยุ ดังต่อไปนี้

พบกับรายการ Beauty Secret by Thaidham มหัศจรรย์โลกความงาม 
กับไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ดำาเนินรายการโดย พี่เปิ้ล จารุณี เดส์แน็ช 
พร้อมแขกรับเชิญท่ีจะมาแชร์ประสบการณ์การลดน้ำาหนัก และเคล็ดลับ
ท่ีทำาให้ท้ังผอม สวย และรวยมาก 

- FM 101 MHz. RR1 ทุกวันเสาร์ เวลา 19.30-21.00 น.
คลื่นความถี่ครอบคลุมพื้นที่  :  กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ นครปฐม กาญจนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
ชลบุรี ระยอง อยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี สระบุรี นครราชสีมา ลพบุรี สระแก้ว 

จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ หรือฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr1media.com

- FM 107.25 คล่ืนวิทยุมวลชนตำาบลบ้านดู่ จ.เชียงราย  
ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 14.00-16.00 น.

และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่  
http://www.youtube.com/healtisecret

ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.30 - 13.45 น. 
ทางช่อง True Vision 48, 71, CTH 121 
หรือติดตามรับชมได้ทางออนไลน์ www.manager.co.th/entertainment, 
http://www.stationg.com/super, www.stat.or.th 
และ Android สามารถดาวน์โหลดได้ทาง http//stationg.com/sbt.apk
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บ้านนี้
ข อ ง เ ร า

 เมืองไทยของเรา เป็นประเทศท่ีมีการเฉลิมฉลองตามเทศกาล
ต่างๆ ในแต่ละโอกาส วันเวลาที่ถูกตั้งขึ้นเป็นวันปีใหม่ เนื่องจาก
การเคล่ือนย้ายของดวงดาวต่างๆ ในสุริยะจักรวาล นักโหราศาสตร์ต่างก็
มีหลักการในการทำานายทายทักว่า เม่ือเปล่ียนปี ก็จะมีการเปล่ียนแปลง
เกิดขึ้นกับชีวิตของแต่ละคน
 
 ในเดือนที่เป็นปีใหม่ ไม่ว่าจะเป็นของสากล ของจีน หรือ 
ของไทย จึงถือได้ว่าเป็นเรื่องดี เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง
เข้าสู่ส่ิงใหม่ๆ จริงๆ ชีวิตน้ัน เร่ิมต้นใหม่ได้ทุกวัน เพียงเราเปล่ียนความคิด 
เราก็จะได้เราคนใหม่ และชีวิตใหม่ในทันที
 

สวัสดี
ปีใหม่ไทย 
2559

 ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ กำาลังก้าวย่างอยู่ในช่วงปีที่ 12 
ในระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพื่อพัฒนา
บริษัทฯ ไปสู่สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ในทุกการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องราว
ของความร่วมมือ ความรัก และมิตรภาพ ซึ่งเราแต่ละคนจะได้สัมผัส
เสมอในไทยธรรมแห่งนี้  พี่น้องไทยธรรมหลายท่านมักพูดเสมอว่า 
ชีวิตเปล่ียนแปลงไปท่ีไทยธรรม และในทุกการเปล่ียนแปลงของทุกชีวิต 
ก็ส่งผลกระทบในทางบวกอันหาค่ามิได้กับไทยธรรมเช่นกัน คล่ืนความรัก 
ความปรารถนาดีอันไม่มีท่ีส้ินสุด สะท้อนกลับไปกลับมาระหว่างผู้ให้ 
และผู้รับ และคล่ืนแห่งความรัก และมิตรภาพน่ีเอง ท่ีเป็นตัวขับเคล่ือน
ไทยธรรมของเราให้ก้าวไปข้างหน้า อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเช่นกัน
 
 ในวารดิถีข้ึนปีใหม่ไทย 2559 บริษัทฯ ขออาราธนาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ
ทั้งหลายในสากลโลก ทุกความเชื่อ และทุกศาสนา จงดลบันดาลให้
พี่น้องไทยธรรม และครอบครัว รวมถึงบุคคลอันเป็นที่รักของทุกท่าน
จงแข็งแรง ปลอดภัย เข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ประสบความสำาเร็จ
สมดังตั้งใจ ทั้งทางโลก และทางธรรม มีความสงบใจ และร่มเย็น
ตั้งแต่นี้ และตลอดไปชั่วกาลนาน
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	 ดิฉันชื่อ		วนาลี		เลิศวาทิน		หรือ	โค้ชล	ี	รู้จักไทยธรรม
ในปี	 2014	 ในขณะท่ีกำาลังรักษาโรคไฮโปไทรอยด์ท่ีโรงพยาบาลแห่งหน่ึง	
และกำาลังรอคอยความหวัง	 ว่าจะมียาอะไรรักษาโรคที่บั่นทอนชีวิต
และจิตใจอีกโรคหนึ่ง	นั่นก็คือ	โรคความจำาเสื่อม	และแล้วโชคชะตา
ก็นำาพามาพบกับบริษัท	ไทยธรรมฯ	ท่ีมีน้ำ�มันปล�ผสมใบแปะก๊วย และ
สารสกัดเมล็ดองุ่น	ของดีเมืองลับแล	แห่งน้ีแหละค่ะ	ท่ีช่วยฟ้ืนความจำา	
ข้ึนมาภายใน	2	เดือนคร่ึงได้อย่างน่าอัศจรรย์	แถมยังทำาให้รูปร่างกระชับ	
หน้าตาสดใส	“สวยข้ึน	จนผิดหูผิดตา	ชนิดท่ีว่า	คนละคนเลย”	หลายคน
บอกอย่างน้ัน	ก็เลยติดใจ	และเร่ิมบำารุงสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ไทยธรรม
อย่างต่อเนื่อง	ยิ่งกิน	ยิ่งสวย	ยิ่งหน้าเด็ก	โอ้โห!	อะไรจะขนาดนั้น!	
 
	 เร่ิมทำาธุรกิจไทยธรรม	อย่างจริงจัง	เม่ือปี	2015	เม่ือสัมผัส
ความเป็นไทยธรรมให้ลึกซึ้ง	 ก็พบว่า	 ทุกสรรพสิ่งในไทยธรรม	 ล้วน
มหัศจรรย์ค่ะ	 เริ่มตั้งแต่ผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลมหัศจรรย์ในดวงใจ
อยู่แล้วคือ	 ดร.ภญ.อาริยา	 สาริกะภูติ	 ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์
ชะลอวัย	และคุณเปิ้ล	จารุณี	เดส์แน็ช	นักแสดงในดวงใจตลอดกาล	
เพราะท่านท้ังสอง	 มีนโยบายบริหารแบบ	 “ใช้ความรักนำาทาง”	 ซึ่งเป็น
เสน่ห์	 และเอกลักษณ์เฉพาะของไทยธรรมก็ว่าได้ค่ะ	 เป็นการส่ง
คลื่นพลังบวกจากผู้บริหารถึงสมาชิกอย่างต่อเนื่อง	 จึงทำาให้รู้สึกว่า	
“เราเป็นคนสำาคัญเสมอ”
 
	 จุดเปลี่ยนชีวิต	 คือได้ทดลองชุดลดน้ำาหนักที่คนไทยธรรม
เรียกว่า	“คู่จิ ้น”	คือน้ำ�มันมะพร้�วสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น และ
น้ำ�มันปล�ชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น	 ที่ทำาให้น้ำาหนักลดลงไปอีก	
จากอดีตปี	2011	เคยหนัก	62	กิโลกรัม	ใครๆ	ก็เรียกเจ๊		ปัจจุบัน	
ปี	 2016	 เหลือ	 48	 กิโลกรัม	 ใครๆ	 ก็เรียกน้อง	 หรือไม่ก็เรียก	
“สาว	2000	 ปี”	 ช่างมีความสุขเหลือเกินค่ะ	 กับส่ิงมหัศจรรย์ท่ีเกิดข้ึน
กับชีวิต	“ผอม	สวย	และรวยมาก”	ฟังดูแรกๆ	ก็แอบคิดอยู่ว่า	ผอม	สวย	
แล้วจะรวยได้ยังไง	เวอร์ไปหรือเปล่านะ	แต่พอตัวเองหุ่นดี	เดินไปไหน

จากอดีตปี 2011 เคยหนัก 62 กิโลกรัม
 ใครๆ ก็เรียกเจ๊  ปัจจุบัน ปี 2016 

เหลือ 48 กิโล ใครๆ ก็เรียกน้อง
 หรือไม่ก็เรียก “สาว 2000 ปี” 

ช่างมีความสุขเหลือเกินค่ะ

ก็มีแต่คนทัก	และฝากซ้ือชุดลดน้ำาหนัก	จนกลายเป็นนักธุรกิจไทยธรรม
โดยไม่รู้ตัว	กับโปรแกรมลดน้ำาหนักที่ชื่อ	“คีโตเจนิค	ไดเอท”	ซึ่งเป็น
จุดขายของไทยธรรม	 เพราะลดน้ำาหนักลงได้อย่างเห็นผลชัด	 วัดผลได้	
และยังช่วยให้คนอ้วน	 ที่มีภาวะ	 Metabolic	 Syndrome	 หรือ	
โรคอ้วนลงพุง	มีสุขภาพดีขึ้น	และแข็งแรงขึ้น	เหมือนได้ทำาบุญ	และ
มีสตางค์เข้ากระเป๋าอีก	 “ยิ่งให้	 ยิ่งได้”	 เป็นแบบนี้นี่เอง	 ก็เลยเริ่ม
สนใจ	 และเข้าร่วมอบรม	 สัมมนากับบริษัทฯ	 อย่างต่อเนื่อง	 จนได้
ความรู้ระดับหนึ่ง	 ได้ใบประกาศวิทยากรมืออาชีพ	Master	 Trainer	
และใบประกาศการเป็น	โค้ชลดน้ำาหนัก	Defini	Coach	อย่างเต็มตัวค่ะ
 
	 จากนั้น	บริษัทฯ	ก็สนับสนุน	และส่งเสริมการทำาธุรกิจ	ให้
ประสบความสำาเร็จในทุกรูปแบบ		ไม่ว่าจะให้โอกาสสมาชิกได้ผูกลิงค์
ขายออนไลน์ทางเฟสบุ๊ค	 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	 กับโปรแกรม 
Thaidham	Facebook	Auto	Post	ลงวารสาร	TDA	Biz	เปิดตัว
ทีม	Defini	Coach	โค้ชลดน้ำาหนักมืออาชีพ		ในนิตยสาร	“เส้นทาง	
ทำามาหากิน”	และนิตยสาร	“เปิดร้าน”	รวมท้ัง	ออกอากาศทางสถานีวิทยุ	
คลื่น	FM	101	RR1	และออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์	ช่องทรู	และ
อ่ืนๆ	จะหาบริษัทไหนได้อีกที่มีแต่ให้แบบนี้	และล่าสุดความมหัศจรรย์	
ก็เกิดข้ึนกับตัวเองอีกคร้ัง	กับการได้รับต๋ัวเท่ียวออสเตรีย	ดินแดนในฝัน	
ในราคาเพียง	715	บาท	ผลพวงจากการดูแลลูกค้า	และทีมงานด้วย
นโยบายเดียวกัน	คือใช้	“ความรักนำาทาง”	ค่ะ

 วันที่ได้เห็นตัวเอง	ขึ้นปก	นิตยสาร	“เส้นทางทำามาหากิน”	
ท่ีวางแผงใน	7-11	ก็รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นดาราแล้วล่ะ	ดาราท่ีว่าน้ี	คือ	
“ดาราในดวงใจของคนอยากผอม”	นะคะ	รู้สึกปลื้มมากค่ะ	ขอบคุณ
ความรักจากไทยธรรม	ท่ีส่งมาให้ไม่ขาดสาย	ถ้าใครอยากเป็นสาว	2000	ปี	
สุขภาพดี	“ผอม	สวย	และรวยมาก”	มาร่วมเป็นส่วนหน่ึงกับไทยธรรม
นะคะ	แล้วพบกันใน	รายการ	Beauty	Secret	ทางทรูวิชั่นค่ะ	

Before After
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 ดิฉันสุขใจมาก และรู้สึกโชคดีที่ได้มาเจอ
บริษัทไทยธรรมฯ ดิฉันได้ชีวิตใหม่จากไทยธรรม

 ทั้งเรื่องสุขภาพกาย สุขภาพใจ และความอบอุ่นจาก
ครอบครัวไทยธรรม

 ดิฉันชื่อ	มนต์สินี	สิงห์นพคุณ	หรือ	นิ	ค่ะ	ย้อนไปเมื่อ
ปี	2006	ดิฉันประสบอุบัติเหตุ	ได้รับการกระทบกระเทือนจนทำาให้
เดินได้ไม่ปกติ		ต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงตลอด		แพทย์แจ้งว่าเป็น
โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่เกิดจากอุบัติเหตุ	มีปัญหาเรื่องการเดิน	และ
ภาวการณ์ส่ังงานต่างระดับ	ทำาให้เดินข้ึนบันไดลำาบากมาก	ซ่ึงเป็นโรคท่ี
ไม่มียารักษา	แพทย์จ่ายยาสเตียรอยด์ให้รับประทานเพ่ือบรรเทาอาการ
ไปเรื่อยๆ	 ดิฉันรักษาตัวที่โรงพยาบาลมาตลอดนานหลายปี	 ทำาให้
เกิดผลข้างเคียงของยา	ทั้งตับ	และไตผิดปกติ	น้ำาตาลในเลือดสูง	
และมีภาวะไขมันเกาะตับด้วย
 
 โชคดีท่ีดิฉันได้มารู้จักกับบริษัท	ไทยธรรมฯ	ดิฉันได้ชีวิตใหม่
จากไทยธรรมจริงๆ	ค่ะ		ทั้งจากมิตรภาพที่ดีที่ครอบครัวไทยธรรม
มีให	้	และด้วยการซ่อมแซมร่างกาย		โดยใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
ไทยธรรม	ดิฉันรับประทานส�หร่�ยแอสต้�แซนทินผสมน้ำ�มันรำ�ข้�ว
เพื่อก�รซ่อมแซมร่�งก�ย สมุนไพรจีนเพื่อก�รบำ�รุงร่�งก�ย 
ส�รสกัดเมล็ดองุ่นผสมมะเขือเทศ น้ำ�มันปล�สกัดผสมใบแปะก๊วย 
ส�รอ�ห�รเพื่อก�รบำ�รุงตับ ส�รอ�ห�รเพื่อก�รควบคุมน้ำ�หนัก 
และล้�งส�รพิษ น้ำ�มันปล�สกัดชนิดกรดไขมัน EPAเข้มข้น และ
ส�รอ�ห�รซ่อมสมอง ป้องกันอัลไซเมอร์	ทำาให้อาการของดิฉัน
เร่ิมดีข้ึนเร่ือยๆ	ขาเร่ิมมีแรงมากข้ึน	อาการลีบของขาก็เร่ิมกลับมาเป็น
ปกติ	 อาการตัวบวมจากภาวะไตยุบลงภายในเดือนแรก	 ค่าตับท่ีเคยสูง
มาตลอดก็ลดลงเป็นปกติภายใน	 3	 เดือน	 อาการปวดเส้นประสาท
ก็หายไป	 การก้าวเดินของขาก็ดีขึ้น	 จนปัจจุบันดิฉันสามารถกลับมา
เดินได้เป็นปกติ	ไม่ต้องใช้ไม้เท้า	และไม่ต้องกลัวล้มอีกแล้ว

	 ดิฉันสุขใจมาก	และรู้สึกโชคดีท่ีได้มาเจอ	บริษัท	ไทยธรรมฯ	
ดิฉันได้ชีวิตใหม่จากไทยธรรม	 ทั้งเรื่องสุขภาพกาย	 สุขภาพใจ	 และ
ความอบอุ่นจากครอบครัวไทยธรรม	 มีความสุขทุกคร้ังท่ีได้ทำางานท่ีรัก	
เพราะงานไทยธรรมเป็นงานที่ได้ช่วยเหลือผู้คน	 เป็นอาชีพใหม่ที่ทำา
ด้วยความสุข	 ได้บอกต่อผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับผู้ป่วย	 และผู้ที่ต้องการ
ดูแลสุขภาพ	ด้วยความจริงใจ	เพราะอยากให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพท่ีดี	
ขอขอบคุณไทยธรรม	ที่ทำาให้ชีวิตกลับมามีความสุขอีกครั้ง	มีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น	แถมยังได้ย้อนวัยไปพร้อมๆกันอีกด้วยค่ะ

ก้าวไปกบั
ไทยธรรม
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 กลูต้าไธโอน เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่
มีความสำาคัญเป็นอันดับหนึ่งของร่างกาย 
มันมีบทบาทที ่ส ำาคัญอย่างยิ ่งยวดในการ
ทำาหน้าที่ล้างสารพิษออกจากเซลล์ทุกเซลล์
ในร่างกาย  โครงสร้างโมเลกุลของกลูต้าไธโอน
ประกอบด้วยกรดอะมิโน  3  ชนิด มารวมกัน 
ได้แก่ ไกลซีน กรดกลูตามิก และซีสเทอีน 
ในบรรดากรดอะมิโนท้ังสามชนิด ท่ีประกอบเป็น
โครงสร้างของกลูต้าไธโอน ซีสเทอีนมีความสำาคัญ
มากที่สุด ปริมาณของกลูต้าไธโอนในเซลล์
แต่ละเซลล์ขึ้นกับปริมาณซีสเทอีนในเซลล์ 

กลูต้าไธโอน โมเลกุลแห่งชีวิต

 
 หลังจากมนุษย์มีอายุ	21	ปี	ระดับกลูต้าไธโอน
ในร่างกายจะลดลงในอัตรา	1%	ต่อปี	ในช่วงอายุ	20-40	ปี	
มนุษย์จะมีระดับกลูต้าไธโอนในร่างกายสูงที่สุด	และใน
ผู้หญิงจะมีมากกว่าในผู้ชาย	หลังจากมนุษย์มีอาย	ุ40	ปี
ไปแล้ว	กลูต้าไธโอนในร่างกายจะลดลงประมาณ	30%	
ของระดับสูงสุด	หลังจากมนุษย์มีอาย	ุ60	ปี	กลูต้าไธโอน
จะลดลงประมาณ	60%	ของระดับสูงสุด	ในผู้หญิงระดับ
กลูต้าไธโอนเมื่ออายุ	60	ปี	จะเหลือเพียง	50%	ของระดับ
ที่เคยมีตอนอายุ	 20	 ปี	 ส่วนในผู้ชาย	 ระดับกลูต้าไธโอน
เมื่ออายุ	60	ปี	จะเหลือเพียง	40%	ของระดับที่เคยมีตอน
อายุ	20	ปี	ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า	การลดลงอย่างมาก
ของปริมาณกลูต้าไธโอนในร่างกายเป็นสาเหตุสำาคัญที่
ก่อให้เกิดโรคเรื้อรังหลายชนิด	 และเป็นสาเหตุหลักของ
การเกิดมะเร็งในผู้สูงอายุ	ซ่ึงมีอัตราในการเกิดมากกว่าผู้ท่ีอยู่
ในวัยหนุ่มสาว

GlutathioneGlutathione
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	 มียามากกว่า	900	ชนิด	ที่มนุษย์ใช้อยู่สร้างความ
เสียหายให้กับตับ	 ได้แก่	 ยาลดไขมันในเลือดในกลุ่มสเตทิน	
ยาคุมกำาเนิด	พาราเซตามอล	ยาปฏิชีวนะ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	
ยาในกลุ่มอิริโทรไมซิน	

	 มีรายงานว่า	 ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำาบัด	 เมื่อ
เวลาผ่านไปหลายปี	 ผู้ป่วยมีอัตราการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว	
และมะเร็งต่อมน้ำาเหลืองเพ่ิมข้ึน	เน่ืองจากในผู้ท่ีได้รับเคมีบำาบัด 
ระดับกลูต้าไธโอนในร่างกายจะลดลงอย่างมากหลังการบำาบัด
 

บทบ�ทของกลูต้�ไธโอนในร่�งก�ย
เพิ่มระดับพลังงาน

ทำาให้หลับลึกขึ้น	

ทำาให้สมาธิดีขึ้น	และสมองปลอดโปร่งขึ้น

ต้านการอักเสบ

กำาจัดสารพิษออกจากเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกาย

ทำาให้การทำางานของหัวใจ	 ตับ	 สมอง	 ปอด	 และ

ไตดีขึ้น

ทำาให้ระบบภูมิต้านทานแข็งแรงขึ้น

ชะลอความชรา

ทำาให้ออกกำาลังกายได้นานขึ้น	 และร่างกายฟื้นตัว

ได้เร็วขึ้นหลังการออกกำาลังกายอย่างหนัก

เพ่ิมระดับสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆ	 ในร่างกาย	 ได้แก่	

วิตามินซี	วิตามินอี	ไลโปอิค	แอซิด	โคเอนไซม์คิวเทน	

และเอนไซม์เอสโอดี	

 
	 นักวิทยาศาสตร์ได้มีการสำารวจพบว่า		 ผู้ท่ีมีอายุเกิน	
100	 ปี	 จำานวนมาก	 มีระดับกลูต้าไธโอนเท่ากับระดับที่มีใน
คนอายุ	30	ปี	และนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า	ระดับกลูต้าไธโอน
ในร่างกายน่ีเอง	เป็นหน่ึงในปัจจัยหลักท่ีเป็นตัวกำาหนดอายุขัย
ของมนุษย์

ปัจจัยที่ทำ�ให้ระดับกลูต้�ไธโอนใน
ร่�งก�ยลดลง

การสัมผัส	หรือได้รับสารพิษต่างๆ	ในชีวิตประจำาวัน 

การมีสารอนุมูลอิสระจำานวนมากในร่างกาย	ในปริมาณ

ที่ร่างกายกำาจัดออกไม่ทัน

การใช้ยามากเกินไป

การบริโภคแอลกอฮอล์มากเกินไป

การได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ

อายุที่มากขึ้น

การอักเสบเรื้อรังในร่างกาย

การติดเชื้อเรื้อรัง	 เช่น	ผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยไวรัสตับ

อักเสบเรื้อรัง	ผู้ป่วยงูสวัด	และเริม

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ	 เช่น	 โรคเบาหวาน	 โรคไต	

โรคไขข้ออักเสบ	ฯลฯ

การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ

ความเครียด	

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
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	 สาร	OPC	ในเมล็ดองุ่น	มีบทบาทสำาคัญท้ังในการป้องกัน	และการร่วมบำาบัดมะเร็ง	ควบคู่ไปกับการรักษามะเร็งในการแพทย์แผนปัจจุบัน	
โรคมะเร็งไม่ใช่โรคเด่ียวๆแต่แท้จริงแล้ว	มันคือการจัดกลุ่มของโรคท่ีมีความคล้ายคลึงกันหลายชนิด	มะเร็งเองมีมากกว่า	100	ชนิด	เซลล์มะเร็งเป็น
เซลล์ที่ระบบการควบคุมการแบ่งเซลล์ของร่างกายไม่สามารถควบคุมได้	มะเร็งส่วนใหญ่จะมีความเกี่ยวข้องกับเนื้องอก	แต่ไม่ใช่ว่าเนื้องอก
ทุกชนิดจะกลายเป็นมะเร็ง
	 ปกติแล้วเซลล์ของเราจะทำาหน้าท่ีในการควบคุมการแบ่งตัวของตัวเองได้	 แต่หากร่างกายมีสารอนุมูลอิสระมากเกินไป	 เกินกว่าขบวนการ
กำาจัดอนุมูลอิสระตามธรรมชาติในร่างกายจะทำางานได้ทัน	อนุมูลอิสระจะทำาลายหน่วยความจำาของเซลล์	ทำาให้การควบคุมการแบ่งตัวของ
เซลล์เสียไป	เซลล์จะแบ่งตัวแบบควบคุมไม่ได	้และจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งในที่สุด
 

ในก�รแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งจนกล�ยเป็น
ก้อนมะเร็ง มีขั้นตอนดังนี้ 
1.	การเริ่มต้นการแบ่งเซลล์	
2.	การแบ่งเซลล์แบบต่อเนื่อง	
3.	การเกิดเนื้อเยื่อมะเร็ง	
4.	การเกิดก้อนมะเร็ง	
5.	การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง	

	 หากเราสามารถหยุดย้ังเซลล์มะเร็งต้ังแต่การแบ่งเซลล์ที่
ผิดปกติออกมาเซลล์แรกๆได	้ มันก็จะไม่ลุกลามไปจนเป็นก้อนมะเร็ง	
โดยปกติแล้ว	 เมื่อมีเซลล์ผิดปกติเกิดขึ้น	 ระบบภูมิต้านทานของ
ร่างกาย	 จะทำาลายเซลล์ที่ผิดปกติก่อนที่มันจะแบ่งตัวลุกลามไปจน
กลายเป็นมะเร็ง

 

กลไกของส�รสกัดเมล็ดองุ่นในก�รยับยั้ง 
และร่วมบำ�บัดมะเร็ง
1.	สาร	OPC	ในเมล็ดองุ่นเป็นสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง				
			จะทำาลายอนุมูลอิสระ	ป้องกันอนุมูลอิสระไปทำาลายหน่วยความจำา
			ของเซลล์	ทำาให้เซลล์มีโอกาสกลายพันธุ์
2.	สาร	OPC	ในเมล็ดองุ่นยับย้ังการเปล่ียนแปลงของสารเคมีไปเป็น
			สารก่อมะเร็งในร่างกาย
3.	สาร	OPC	ในเมล็ดองุ่น	ยับยั้งการกระตุ้นกลไกการแบ่งตัวที่
			ผิดปกติของเซลล์	โดยการยับยั้ง	Oncogenes
4.	สาร	OPC	ในเมล็ดองุ่น	มีฤทธิ์กระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกาย
5.	สาร	OPC	ในเมล็ดองุ่นยับย้ังการเกาะตัวกันของเซลล์มะเร็ง	และ
			ยับย้ังการเกาะติดของเซลล์มะเร็งกับเนื้อเยื่อหรืออวัยวะอื่น	จึง
			ให้ผลยับยั้งกลไกการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง

OPC
ส�รสกัดเมล็ดองุ่น

กับการต้านมะเร็ง
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คร่าชีวิต	อันดับหนึ่งของสตรี	สารสกัดเมล็ดองุ่นสามารถยับยั้ง
การเจริญเติบโตของมะเร็งเต้านมได้ถึง	 72%	 และกระตุ้นการฆ่าตัวตาย
ของเซลล์มะเร็งเต้านมได้ถึง	 33%	 ในแง่ของการป้องกันโรค	สตรีท่ี
บริโภคสารสกัดเมล็ดองุ่น	 หรือผลิตภัณฑ์จากองุ่น	 มีโอกาสเกิดมะเร็ง
เต้านมได้น้อยกว่าสตรีที่ไม่ได้บริโภคถึง	34%1

 
 การบริโภคสารสกัดเมล็ดองุ่น	 ยังให้ผลป้องกันมะเร็ง
ต่อมลูกหมาก	มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร	Nutrition	and	Cancer	
เป็นการวิจัยเปรียบเทียบผู้ชาย	อายุ	50	–	76	ปี	จำานวน	32,000	คน	
ซึ่งครึ่งหนึ่งบริโภคสารสกัดเมล็ดองุ่นเป็นประจำา	เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้
บริโภค	เป็นระยะเวลา	3	ปี	 (2000-2002)	พบว่า	กลุ่มที่บริโภค
สารสกัดเมล็ดองุ่นเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง	 มีอัตราการเกิดมะเร็ง
ต่อมลูกหมาก	น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้บริโภค	41%2

 เซลล์มะเร็ง	 เจริญเติบโตได้จากการได้รับสารอาหารจาก
กลุ่มหลอดเลือดฝอยที่หล่อเลี้ยงเซลล์มะเร็ง	 ขบวนการนี้เรียกว่า	
แองจิโอเจเนซีส	 (Angiogenesis)	 มีงานวิจัยเซลล์มะเร็งลำาไส้ใหญ	่
ในหลอดทดลอง	 พบว่า	 สารสกัดเมล็ดองุ่นสามารถยับยั้งการสร้าง
กลุ่มหลอดเลือดฝอยที่ไปเลี้ยงเซลล์มะเร็ง	 โดยการยับยั้ง	 แฟคเตอร์
การก่อตัวของหลอดเลือด	 คือ	 VEGF	 (Vascular	 Endothelial	
Growth	Factor)	และ	Angiopoietin	1	(Ang1)	เป็นการตัดทางเดิน
อาหารที่ไปเลี้ยงเซลล์มะเร็ง3

 งานวิจัยตีพิมพ์ใน Journal of Pancreas ปี 2012 
ระบุว่า สาร OPC จากเมล็ดองุ่น ให้ผลยับย้ังการแพร่กระจาย
ของเซลล์มะเร็งตับอ่อน โดยทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
การแสดงออกของยีนส์ ที่มีต่อ เมทริกซ์ เมทัลโลโปรตีเอส 
(Matrix Metalloproteases)4 ให้ผลยับย้ังการสลายคอลลาเจน
ในเน้ือเย่ือ ทำาให้หยุดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปยังอวัยวะ
อื่นได้ 
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	 นักวิทยาศาสตร์พบว่า	คนอ้วน	และคนผอม	มี
จุลชีพในลำาไส้ชนิดต่างๆ	 ในสัดส่วนท่ีแตกต่างกัน	 มีงานวิจัย
ในเรื่องสัดส่วนของประชากรแบคทีเรียในลำาไส้ออกมา
หลากหลายงานวิจัย	บางงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า	ในคนอ้วน
จะมีจำานวนของไบฟิโดแบคทีเรีย	(Bifidobacteria)	น้อยกว่า
ในคนผอม	และบางงานวิจัยก็แสดงให้เห็นว่า	ในคนอ้วน
จะมีจำานวนของแลคโตแบซิลไล	(Lactobacilli)	น้อยกว่า
ในคนผอม
 
	 ทั้งไบฟิโดแบคทีเรีย	และแลคโตแบซิลไล	ล้วน
อยู่ในกลุ่มจุลชีพตัวดี	 หรือ	 จุลชีพที่มีประโยชน์ต่อลำาไส้	
และต่อร่างกายด้วยกันทั้งสิ้น	 นักวิทยาศาสตร์พบว่า	
ประชากรจุลชีพตัวดีในลำาไส้	 มีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งใน
การกำาหนดอัตราการเผาผลาญของร่างกายมนุษย์	 และ
การท่ีมนุษย์จะมีสัดส่วนของประชากรจุลชีพตัวดีในลำาไส้มาก	
เป็นปัจจัยสำาคัญอย่างย่ิงในโปรแกรมลดน้ำาหนักทุกรูปแบบ
 
 กลไกในก�รท่ีจุลชีพตัวดีในลำ�ไส้ช่วยในก�ร
ควบคุมน้ำ�หนัก ผ่�นกลไกก�รลดก�รอักเสบของลำ�ไส้ 
และก�รบำ�บัดลำ�ไส้ร่ัว ก�รย่อยสล�ยอ�ห�รให้เกิดพลังง�น 
ก�รเพิ่มคว�มไวของเซลล์ร่�งก�ยต่อฮอร์โมนอินซูลิน 
ซ่ึงมีประโยชน์อย่�งย่ิงในก�รควบคุมน้ำ�ต�ลในเลือดของ
ผู้ป่วยเบ�หว�น และก�รผลิตพลังง�นในเซลล์ต่�งๆ 
ของร่�งก�ย
 
	 ชนิดของอาหารที่เรารับประทานมีผลอย่างยิ่ง
ต่อประชากรจุลชีพในลำาไส้ของเรา	ขณะเดียวกัน	จุลชีพ
ในลำาไส้ของเราก็เป็นตัวกำาหนดชนิดของอาหารที่เรา
รับประทาน	เม่ือในทางเดินอาหารของเรามียีสต์มากเกินไป	
จะทำาให้เรามีความรู้สึกอยากรับประทานของหวาน	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งน้ำาตาล	และทำาให้เรารู้สึกหิวตลอดเวลา

ด้วย
ลดน้ำ�หนัก

ตัวดี
จุลชีพ
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	 นักวิทยาศาสตร์พบว่า	 กรรมพันธ์ุมีส่วนเก่ียวข้องกับความอ้วน	
และจุลชีพของมารดาก็ถูกส่งต่อให้กับทารกในครรภ์ในขณะคลอด	
และในช่วงเวลาของการให้นมบุตร	 เด็กทารกยังได้รับจุลชีพสายพันธุ์
ต่างๆ	จากความใกล้ชิด	และการสัมผัสจากคนในครอบครัว	จุลชีพท่ีทำา
ให้อ้วนก็เช่นกัน	 มันถูกส่งต่อจากมารดาสู่ทารกได	้ เด็กทารกที่ผ่าน
การผ่าคลอด	 มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาเรื่องอ้วนมากกว่าเด็กทารกที่
ลืมตาดูโลกจากการคลอดโดยธรรมชาต	ิ เนื่องจากเด็กทารกที่มาจาก
การผ่าคลอดจะขาดจุลชีพหลายชนิดที่ควรจะได้รับจากช่องคลอดของ
มารดา	ปริมาณ	และสัดส่วนของจุลชีพในลำาไส้ของเด็กต่ำากว่า	1	ขวบ	
มีความสัมพันธ์กับภาวะอ้วนเม่ือเด็กเติบโตข้ึน	นักวิทย�ศ�สตร์พบว่� 
ในเด็กที่มีประช�กรจุลชีพชนิดไบฟิโดแบคทีเรียอยู่น้อยในลำ�ไส้ มี
แนวโน้มว�่จะเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วนเมื่อเติบโตขึ้น
	 ในคนอ้วน	 มักจะมีสัดส่วนของจุลชีพตัวดีน้อยกว่าในคนผอม	
และมีจุลชีพชนิด	LPS	(Liposaccharide)	และจุลชีพท่ีผลิตสารมีเทน	
(Methane)	 อยู่ในปริมาณมาก	 ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความอ้วน	
การเกิดลำาไส้รั่ว	และการอักเสบเรื้อรัง
	 นักวิทยาศาสตร์พบว่า	 สัดส่วนของประชากรจุลชีพในหนู	
มีความคล้ายคลึงกับประชากรจุลชีพในมนุษย์			ง�นวิจัยหล�ยชิ้น
ในหนู ให้สัตว์ทดลองรับประท�นจุลชีพชนิดไบฟิโดแบคทีเรีย และ
แลคโตบ�ซิลไลพบว่� สัตว์ทดลองมีน้ำ�หนักลดลง	นักวิทยาศาสตร์
ยังตั้งข้อสังเกตอีกด้วยว่า	 ในสัตว์ที่เลี้ยงในอุตสาหกรรมเกษตร	 เช่น	
วัว	 ควาย	 จะได้รับยาปฎิชีวนะจำานวนมาก	 และมีปริมาณไขมันสีขาวใน
ร่างกายมาก	 เน่ืองจากยาปฏิชีวนะที่สัตว์ได้รับ	 ไปทำาลายสมดุลจุลชีพ
ในลำาไส้ของสัตว์

ม�เติมจุลชีพตัวดีลงในโปรแกรม
ลดน้ำ�หนัก เพื่อปรับสมดุลจุลชีพในลำ�ไส้

กันเถอะ  
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	 ลูกชายของดิฉันมีปัญหาเร่ืองสมาธิส้ัน	ดิฉันเร่ิมสังเกตว่า
ลูกมีอารมณ์โมโหง่าย	 โวยวายเวลาทำาอะไรไม่ได้	 แต่เขาเป็นเด็ก
เรียนเก่ง	เรียนรู้เร็ว	เมื่อเริ่มขึ้นชั้นอนุบาล	3	อาการกลับยิ่งหนัก
มากขึ้น	 โมโหง่าย	 เสียใจง่าย	 ไม่ยอมร่วมกิจกรรมเลย	 จนย้าย
โรงเรียนเมื่อขึ้น	ป.1	ก็ยังเป็นมากขึ้น	ดิฉันจึงพาไปพบแพทย์เพื่อ
วัดไอคิว	แพทย์แจ้งว่าน้องมีปัญหาเร่ืองสมาธิ	จัดอยู่ในกลุ่มสมาธิส้ัน	
ไอคิวดีมาก	 แต่ไม่ค่อยมีสมาธิ	 ทำาให้เขาแสดงศักยภาพออกมา
ได้แค่	 60-70%	 ดิฉันจึงตัดสินใจรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน
ควบคู่กับการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม	 คือ	
น้ำ�มันปล�สกัดเข้มข้นเพื่อบำ�รุงสมอง	ต่อเนื่องตลอด	3-4	เดือน	
ผลปรากฏว่า	 ผลการเรียนเขาดีขึ้นกว่าเดิม	 วัดได้จากผลสอบค่ะ	
ดร.ภญ.	อาริยา	สาริกะภูติ	ได้แนะนำาให้รับประทานส�รสกัดจ�ก
ใบแปะก๊วย  กระตุ้นก�รไหลเวียนโลหิตไปเลี้ยงสมอง  หลังจาก
รับประทานไปได้	2	เดือน	ไปพบแพทย์ตามนัด	แพทย์ชมว่าน้อง
ดีข้ึนมาก	และลดยาจากม้ือละ	1	เม็ด	เหลือแค่ม้ือละคร่ึงเม็ด	จน

เข้าเดือนท่ี	3	น้องสามารถต่อตัวต่อเลโก้ได้	จากท่ีเคยต่อ
ไม่ได้เลย	วาดรูปสวย	ผลการเรียนก็ดีขึ้น	จากเม่ือก่อน
อยู่ลำาดับที่	 167	 ก็เลื่อนขึ้นมาเป็นลำาดับที่	 85	 จาก
นักเรียน		319		คน		น้องภูมิใจมากที่เขาทำาได้	มี
ความสุขขึ้น	 ดิฉันต้องขอขอบคุณ	 บริษัท	 ไทยธรรมฯ	
ที่ผลิตภัณฑ์ดีๆ	ไว้รักษาสุขภาพ	ขอบคุณค่ะ	

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

	 ดิฉันมีปัญหาสุขภาพ	 คือมีตกขาวเยอะมาก	 เยอะจนรู้สึก
ผิดปกติ	มีอาการเหน็บชาท่ีเท้า	มดลูกอักเสบ	มีกล่ิน	และมีอาการคัน
เวลานอนตอนกลางคืน	และมีการปวดหลังร่วมด้วย	ผลการตรวจมดลูก	
พบว่า	ดิฉันมีอาการมดลูกโต	และเป็นช็อกโกแลตซีส	ขนาดประมาณ	
10	ซม.	หมอได้แนะนำาให้ผ่าตัด	แต่ดิฉันเลือกที่จะไม่ผ่า	ก็พยายาม
ดูแลตัวเองเรื่อยมา	 รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อต่างๆ	
แต่ก็ไม่ดีข้ึน	จนน้องสาวของดิฉันได้แนะนำาให้รู้จักคุณมณฑา	รัตนพันธ์	
หรือคุณตู	่ ดิฉันก็ได้เล่าอาการที่เป็นให้คุณตู่ฟัง	 คุณตู่จึงแนะนำาให้
รับประทานส�รสกัดเมล็ดองุ่นผสมมะเขือเทศ และสมุนไพรจีน
เพ่ือก�รเสริมสมรรถนะ บำ�รุงร่�งก�ย	ร่วมกับการใส่ก�งเกงในไวทอป 
และถุงเท�้ไวทอปเป็นประจำา	 หลังจากที่ดิฉันใช้ผลิตภัณฑ์	 ไปได้
ประมาณ	10	วัน	อาการทุกอย่างท่ีเคยเป็นก็ดีข้ึนมาก	อาการปวดหลัง	
และอาการตกขาวก็หายไป	เหน็บชาที่เท้าก็หายไปด้วย	ไปพบแพทย์
เพื่อตรวจร่างกาย	 ผลปรากฏว่า	 ช็อกโกแลตซีสก็ยุบลง	 ดิฉันรู้สึก

ผลการเรียนเขาดีขึ้นกว่าเดิม วัดได้จากผลสอบค่ะ

คุณสุริยา   มีแสง    
อายุ   41 ปี      อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว    
จังหวัด สุราษฎร์ธานี    

หลังจากที่ดิฉันใช้ผลิตภัณฑ์ ไปได้ประมาณ 10 วัน อาการทุกอย่าง
ที่เคยเป็นก็ดีขึ้นมาก อาการปวดหลัง และอาการตกขาวก็หายไป

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ด.ช. กันต์ธนัท อินทร์ประสิทธ์ิ     
อายุ 7 ปี    อาชีพ  นักเรียน

จังหวัด  กรุงเทพฯ  

	 ดิฉันมีปัญหาเร่ืองน้ำาหนักตัวมาตลอด		ผิวหน้าก็ดูหมองคล้ำา	
ไม่สดใส	 ท้องผูกเป็นประจำา	 ตอนนั้นน้ำาหนักสูงสุด	 63.5	 กิโลกรัม	
ส่วนสูง	156	เซนติเมตร	จึงดูอ้วนกลมเลยค่ะ	ดิฉันพยายามลดน้ำาหนัก
มาหลายวิธี	 แต่น้ำาหนักก็ไม่ลดลงอย่างถาวร	 จนได้มารู้จักกับบริษัท
ไทยธรรมฯ	จากการฟังรายการ	TDA	Healti	Secret	ทาง	FM	101	
RR1	 โดย	 ดร.ภญ.	 อาริยา	 สาริกะภูติ	 และคุณเป้ิล-จารุณี	 เดส์แน็ช	
คุยเรื่องความสวยความงามกับการลดน้ำาหนัก	 ซึ่งเกี่ยวกับการปรับ
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร	 โดยงดแป้ง	 และน้ำาตาล	 ดิฉันจึง
เข้าไปปรึกษาท่ีบริษัท	ซ่ึงพนักงานแนะนำาให้รับประทานชุดล้�งพิษ 1 วัน
ส�รสกัดเมล็ดองุ่นผสมมะเขือเทศ น้ำ�มันปล�ชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น
น้ำ�มันมะพร้�วสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น	ผลปรากฏว่า	ภายใน		3	เดือน
น้ำาหนักลดลงไปถึง	 10	 กิโลกรัม	 เหลือ	 52.6	 กิโลกรัม	 ดิฉันยังคง
รับประทานอย่างต่อเนื่อง	 น้ำาหนักก็ลดลงอีก	 เมื่อได้น้ำาหนักตามที่
ต้องการแล้ว	 ก็หันมาบำารุงผิวพรรณ	 ด้วยการรับประทานส�รกระตุ้น
ก�รสร้�งคอลล�เจนชนิดชงดื่มรสโกโก้	และส�รอ�ห�รเพื่อกระตุ้น
โกรทฮอร์โมนเพ่ือก�รย้อยวัย เพ่ือก�รปรับสมดุลฮอร์โมน	 ผิวพรรณ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ภายใน  3 เดือน น้ำาหนักลดลงไปถึง 10 กิโลกรัม

Before
63.5 Kg.      

ก็ดีขึ้น	รู้สึกมีความสุข	ทั้งกาย	และใจ	ชีวิตดีขึ้นเพราะ
ไทยธรรมจริงๆ	ค่ะ	

After
52.6 Kg.

คุณปภัทรดา  ชูปัญญา           
อายุ  54  ปี      อาชีพ แม่บ้าน

จังหวัด กรุงเทพฯ  

ดีใจมาก	 ที่สุขภาพกลับมาแข็งแรงดังเดิม	 และรู้สึกมั่นใจ
ในผลิตภัณฑ์มากย่ิงข้ึน	 จึงรับประทานต่อเน่ืองมาโดยตลอด	
ดิฉันต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆ	จากบริษัท	 ไทยธรรมฯ	
มากค่ะ	

12
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	 เมื่อ	 10	 ปีก่อนดิฉันมีอาการปวดตามข้อ	 แพทย์
วินิจฉัยว่าดิฉันเป็นโรค	ข้ออักเสบ	จึงทำาการรักษาแบบรูมาตอยด์	
โดยจ่ายยาสเตียรอยด์	และยาเมโธเทรกเซทมาประมาณ	1	ปี	
จนอาการดีขึ้น	จนหยุดยาได	้แต่ถ้าช่วงไหนที่ดิฉันทำางานหนัก 
พักผ่อนน้อย	เครียด	หรือร่างกายเกิดการติดเชื้อ		จะทำาให้
อาการปวดตามข้อกำาเริบข้ึนมาอีก	แพทย์ก็ได้จ่ายยาสเตียรอยด์
มาให้รับประทานเหมือนเดิม	อาการก็ดีขึ้น	เป็นแบบนี้มาตลอด	
จนดิฉันได้มาพบกับคุณอรวรรณ	เทพศิริ	หรือโค้ชหญิง	ท่ีแนะนำาให้
ดิฉันลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัท	 ไทยธรรมฯ	
ซ่ึงสามารถรับประทานควบคู่กับยาท่ีแพทย์ส่ังได้	โดยไม่มีผลข้างเคียง	
ดิฉันจึงตัดสินใจรับประทานส�รสกัดจ�กกระดูกอ่อนปล�ฉล�มผสม
คอลล�เจน  น้ำ�มันปล�ชนิด EPA ผสมผลโรสฮิป	อย่างละ	
1	เม็ด	เช้า-เย็น	และน้ำ�มันปล�ผสมส�รสกัดจ�กใบแปะก๊วย 
1	เม็ด	ตอนเช้า	ผลปรากฏว่า	ภายใน	3	วัน	อาการปวดตาม
ข้อก็ดีขึ้นจนรู้สึกได้	ดิฉันจึงลดยาสเตียรอยด์ลง	และหันมา

ภายใน 2 เดือน อาการปวดข้อก็หายไป ทำาให้ดิฉันไม่ต้องรับประทาน
ยาสเตียรอยด์อีก

จากเมื่อก่อนหนัก 65 กิโลกรัม ตอนนี้เหลือ 55 กิโลกรัมแล้วค่ะ 
อาการปวดข้อเข่าก็ดีขึ้น อาการเส้นเลือดขอดก็ดีขึ้นมาก

									ดิฉันเคยมีน้ำาหนักตัวเกิน	เส้นเลือดขอด	ใบหน้าหมองคล้ำา	
และข้อเข่าเสื่อม	ทำาให้ไม่สามารถนั่งนานๆ	หรือนั่งพับเพียบได้	 
ดิฉันเป็นคนชอบรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอยู่แล้ว	
อันไหนที่ใครๆว่าด	ี	ดิฉันลองมาหมด		แต่สุขภาพร่างกาย	ก็ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด	 จนกระทั่งได้มาเจอกับบริษัท	
ไทยธรรมฯ	จากการแนะนำาของคุณสุมาลี	 กิจอัจฉรานุกุล	หรือ
คุณตุ๋ย	 ท่ีแนะนำาให้ดิฉันลองรับประทาน	 สารสกัดเมล็ดองุ่นผสม
มะเขือเทศ น้ำ�มันมะพร้�วสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น น้ำ�มันปล�
ชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น ส�รสกัดจ�กกระดูกปล�ฉล�ม
ผสมคอลล�เจน และน้ำ�มันปล�ชนิด EPA ผสมผลโรสฮิป	ร่วมกับ
การใช้สูตรการลดน้ำาหนักคีโตเจนิค	ไดเอท	คืองดแป้ง	และน้ำาตาล	
และด่ืมน้ำาด่างจากเคร่ืองผลิตน้ำ�อัลค�ไลน์ไวทอปร่วมด้วย	 ดิฉัน
รู้สึกว่ามีการเปล่ียนแปลง	 	 คือผิวท่ีเคยแห้งกร้านมีความชุ่มช้ืน		
และขาวใสขึ้น	 และน้ำาหนักตัวลดลงมาเรื่อยๆ	 จากเมื่อก่อน
หนัก	65	กิโลกรัม	ตอนนี้เหลือ	55	กิโลกรัมแล้วค่ะ	อาการปวด

รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรมอย่างต่อเน่ือง	 ภายใน
ระยะเวลา	2	เดือน	อาการปวดข้อก็หายไป	ทำาให้ดิฉันไม่ต้องรับประทาน
ยาสเตียรอยด์อีก	ดีใจที่สุดเลยค่ะ	ดิฉันเลยแนะนำาให้คุณป้าของดิฉัน
ที่มีอาการปวดข้อ	 และเข่าเสื่อมลองรับประทานดู	 ผลปรากฏว่า	
เพียง	 2	 สัปดาห์	 อากาปวดเข่าของคุณป้าก็ดีขึ้น	 ดิฉันต้องขอบคุณ
บริษัท	ไทยธรรมฯ	ที่ทำาให้ดิฉันหายจากอาการปวดข้อที่แสนทรมาน		

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ข้อเข่าก็ดีขึ้น	 และสามารถนั่งพับเพียบได้แล้วด้วย	 อาการ
เส้นเลือดขอดก็ดีขึ้นมาก	 ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมาก	
ที่มีสุขภาพที่แข็งแรง	 ทั้งกาย	 และใจ	 และต้องขอขอบคุณ
ผลิตภัณฑ์ดีๆ	 จากบริษัท	 ไทยธรรมฯ	 และคุณตุ๋ยที่แนะนำา
สิ่งดีๆมาให้ค่ะ	
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

	 ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องน้ำาหนักเกิน	 เคย
รับประทานอาหารเสริมเพื่อการลดน้ำาหนักมาหลายยี่ห้อ	 แต่
น้ำาหนักก็ไม่ลดลง	 จนมีโอกาสได้พบกับคุณอิษฏา	 รัชตนันท	ิ
หรือคุณส้ม	ซึ่งดูผอม	และสวยขึ้นกว่าเดิม	คุณส้มแนะนำาให้
ดิฉันรู้จักกับไทยธรรม	และให้ดิฉันลองใช้สูตรคีโตเจนิค	ไดเอท
ร่วมกับการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชุดคู่จ้ิน	น้ำามันปลา
สกัดชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น	และน้ำ�มันมะพร้�วสกัดเย็น
ผสมโคคิวเท็น	 ร่วมกับสมุนไพรจีนช�ชง	 ผ่านไปประมาณ		
2	เดือน	น้ำาหนักของดิฉันลดลงถึง	6	กิโลกรัม	จากน้ำาหนัก	71	
กิโลกรัม	 ลดลงเหลือ	 65	 กิโลกรัม	 เสื้อผ้าที่เคยคับ	 ก็กลับ
มาใส่ได้อีกครั้ง	ไขมันรอบเอวก็หายไป	สัดส่วนกระชับมากขึ้น	
หลังจากน้ำาหนักลดลง	ดิฉันก็ได้ลองดื่มก�แฟสำ�เร็จรูป ผสม
โอลิโกฟรุกโตส และส�รสกัดกระบองเพชร	 ของไทยธรรม	
ทั้งหอม	และอร่อย	ดิฉันติดใจมาก	ชงด่ืมทุกวัน	วันละ	2	ซอง
น้ำาหนักก็ไม่ข้ึน	และดิฉันยังสนใจดูแลผิวพรรณ	จึงเพ่ิมสารอาหาร
กระตุ้นโกรทฮอร์โมนเพื่อก�รย้อนวัย   ส�รสกัดเมล็ดองุ่น

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ผ่านไปประมาณ  2 เดือน น้ำาหนักของดิฉันลดลงถึง 6 กิโลกรัม

คุณจงจิตต์  แสนจินดา   
อายุ   65  ปี     อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

จังหวัด  จันทบุรี 

ผสมมะเขือเทศ และน้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมส�รสกัด
เมล็ดองุ่น	 ทำาให้ผิวพรรณของดิฉันดูสดใสข้ึนจนรู้สึกได้	 พอใช้
ผลิตภัณฑ์แล้วเห็นผลจริง	จึงแนะนำาให้กับญาติท่ีมีภาวะไขมัน
ในตับลองรับประทานด	ู ผลปรากฏว่า	 พอไปตรวจสุขภาพ
ค่าไขมันในตับก็ลดลง	ดิฉันรู้สึกมั่นใจมาก	จึงได้บอกต่อคน
รอบข้างอีกหลายคน	ต้องขอบคุณ	บริษัท	ไทยธรรมฯ	ที่ทำาให้
ดิฉันลดน้ำาหนักได้	และสุขภาพก็ยังดีขึ้นด้วย	

After
65 Kg.

Before
71 Kg.
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Before
65 Kg.      

After
55 Kg.

คุณวันทนา   ศรีเหรา        
อายุ 50 ปี    อาชีพ  ธุรกิจส่วนตัว       

จังหวัด ชลบุรี

คุณดวงเดือน   นิลศาสตร์
อายุ 38 ปี     อาชีพ  พยาบาลวิชาชีพ    

จังหวัด สมุทรสงคราม  
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กุมภาพันธ์  2016 กุมภาพันธ์  2016

มกราคม  2016 มกราคม  2016

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน มกราคม 2016

คุณจุฑานาถ  สิงห์ถม
ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ  จ.กรุงเทพฯ

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 415,415 บาท

คุณภูดิท บวรธรรมรักษ์
ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ  สายไหม  จ.กรุงเทพ
มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 1,359,225  บาท

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน มกราคม 2016

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ
ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 1,467,535 บาท

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน กุมภาพันธ์  2016

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน กุมภาพันธ์  2016

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย
ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ  จ.สมุทรปราการ

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 336,310  บาท

ธนัทพร   แสงอรุณรัตน์
มกราคม 2016
ผู้ที่มียอด New Active Recruit 
สูงสุด ประจำาเดือน มกราคม 2016
มียอด New Active Recruit 
จำานวน 19 ท่าน

กุมภาพันธ์  2016
ผู้ที่มียอด New Active Recruit 
สูงสุด ประจำาเดือน กุมภาพันธ์  2016
มียอด New Active Recruit 
จำานวน 25 ท่าน

14

Recruit
New Active

2016
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ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนท่านผู้นำา ผู้เป็นเจ้าของศูนย์ใหญ่ และศูนย์ย่อย ผู้รักเส้นใยอัจฉริยะเพื่อสุขภาพไวทอป 
ไบโอเอนเนอร์จี ในเดือนตุลาคม 2016 ด้วยทริปท่องเที่ยวสุดประทับใจ เยือนประเทศเกาหลี 4 วัน 3 คืน ท่องเที่ยวไปที่
เกาะนามิ เกาะสำาหรับคู่รัก สถานที่ถ่ายทำาละครดัง “เพลงรักในสายลมหนาว” เยี่ยมชมหมู่บ้านฝรั่งเศส ชมเทศกาล
ดอกไม้นับล้านต้นที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ช้อปปิ้งสุดประทับใจที่ตลาดดงแดมูน และตลาดเมียนคง เยี่ยมชมหอคอยแห่ง
กรุงโซล ชมความสวยงามของ คลองชองเกชอน อายุ 600 ปี ที่ลือชื่อของเกาหลี ด้วยเงื่อนไขสุดพิเศษ เฉพาะศูนย์ใหญ่ 
และศูนย์ย่อยเท่านั้น

สุดพิเศษ! 
1.	คะแนนทุกคะแนน	นำาไปรวมทริปใหญ่ต่างประเทศ	
และคะแนน	Booming	Thaidham
2.	คะแนนทุกคะแนน	สามารถนำามาคำานวณเป็นต๋ัวฟรี		
หรือส่วนหน่ึงของต๋ัว	Vitop	Trip	2016	ได้
3.	เมื่อสิ้นสุดการนับคะแนน	Vitop	Trip	ในวันที	่5	
กันยายน	2016	ท่านสามารถนำาคะแนน	1,000,000	
คะแนน	มาแลกเป็นตั๋วไปท่องเที่ยว	หรือผลิตภัณฑ์
อาหารเสริม	หรือเวชสำาอางมูลค่าเท่าตั๋วท่องเที่ยว

ไปเก�หลีกับ Vitop Trip 2016 
We love VITOP 2016

Korea

Hi-light

กติกาการท่องเที่ยวกับ Vitop Trip 2016
1.	เป็นผู้นำาที่เปิดศูนย์ใหญ่	หรือศูนย์ย่อย
2.	มียอดจำาหน่ายไวทอป	(รวมผลิตภัณฑ์เส้นใย
อัจฉริยะ	MBF	และเคร่ืองผลิตน้ำาอัลคาไลน์ไวทอป	
ตั้งแต่วันที่	6	กันยายน	2015	ถึง	5	กันยายน	
2016	(12	เดือน)	1,000,000	คะแนน	(เฉลี่ย
เดือนละ	83,333	คะแนน)	
3.	 ผู้ยื่นความจำานงเข้าร่วม	 Vitop	 Trip	 2016	
ไม่สามารถนำายอดผลิตภัณฑ์ไวทอป	 ไปรวมกับ
โปรโมชั่นยอดศูนย์ประจำาเดือนได้		

R

Thaidham go to Korea

เยี่ยมชมกรุงเพิร์ธ รัฐออสเตรเลียตะวันตก สวนสาธารณะคิงส์ปาร์ค เมืองแห่งประวัติศาสตร์ฟรีแมนเทิล แม่น้ำาสวอน แม่น้ำาสายหลักของเมือง
เพิร์ธโชว์การตัดขนแกะ ชิมไวน์ช้ันเลิศท่ีไร่ไวน์ซานดัลฟอร์ด พร้อมเลือกซ้ือช็อกโกแลต และนูการ์เป็นของฝาก เข้าชมสวนสัตว์แคเวอร์แชมป์ไวด์ไลฟ์ 
ปาร์ค ชมสัตว์น่ารักนานาชนิดที่เป็นสัตว์ท้องถิ่นของประเทศออสเตรเลีย เช่น โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท และอื่นๆ อีกมากมาย

กฏเกณฑ์การคิดคะแนน
1.	ผู้สมัครทุกท่านจำาเป็นต้องผ่านกติกาข้อแรก		(ยอดซ้ือกลุ่มส่วนตัวสะสม	12	เดือน	
รวมกัน	396,000	คะแนน)	เพื่อรับสิทธิ์การไปท่องเที่ยวกับไทยธรรม
2.	ผู้สมัครที่ผ่านกฎกติกาข้อแรก	 สามารถนำาคะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัวชั้นที่	 1		
มาคำานวณมูลค่าตั๋วตามจริง		เช่นทำาคะแนนได้		40	%	จากกติกา	จะต้องจ่าย
ค่าตั๋วมูลค่า	60	%
3.	หากมียอดกลุ่มส่วนตัวของลูกชั้นที่	1	สะสมเกินกว่า	50	%		(	คะแนนกลุ่ม
ลูกโกเมนชั้นที่	 1	สะสมเกิน	1,375,000	คะแนน	 )		มีสิทธิ์รับการ	Roll	Up	
คะแนนจาก	Downline
4.	คะแนนยอดซ้ือกลุ่มส่วนตัวท่ีทำาคะแนนเกิน	 50	%	ของกฎเกณฑ์ข้อ	 1	 จะถูก	
Roll	Up		ข้ึนไปเป็นคะแนนท่องเท่ียวของ	Up-Line	ท่ีสมัครท่องเท่ียวต่างประเทศ

กติกาท่องเที่ยว
1.	มีตำาแหน่งโกเมนขึ้นไป 
2.	เก็บคะแนน	12	เดือน	(กุมภาพันธ์	2559	–	มกราคม	2560)	ท่องเท่ียว
ประมาณ	มีนาคม	2560	
3.	คะแนนยอดซ้ือกลุ่มส่วนตัว	12	เดือน	สะสมรวมกัน	396,000	คะแนน	
(เฉลี่ยเดือนละ	33,000	คะแนน)	และ	คะแนนยอดกลุ่มของลูกโกเมน
ชั้นที่	1	รวมกัน	2,750,000	คะแนน	(เฉลี่ยเดือนละ	230,000	คะแนน	
หากมีโกเมน	8	คน	เฉลี่ยยอดกลุ่มคนละ	30,000	คะแนนต่อเดือน)
4.	ต้องย่ืนใบสมัคร	Promotion	ท่องเท่ียวก่อนวันท่ี	30	พฤศจิกายน	2559

พาคนที่คุณรัก ท่องเที่ยวไปกับเรา ครอบครัวไทยธรรม ด้วยกติกาที่คุณทำาได้ 

ให้รางวัลกับตัวเอง และคนที่คุณรัก ไปท่องเที่ยวออสเตรเลีย
 ดินแดนในฝันกับไทยธรรมนะคะ

5 4แกรนด์ออสเตรเลีย
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เปิดฉากอย่างย่ิงใหญ่กับ	 Booming	 Thaidham	 Seminar	 คร้ังท่ี	 20	 ภายใต้คอนเซ็ปต์	 “Together	
เพราะเรามีเรา”	ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวันท่ี	12-14	กุมภาพันธ์	2016		ณ	เดอะ	เกรซ	อัมพวา	จ.สมุทรสงคราม	
ท่ีนำาพาให้สมาชิกครอบครัวไทยธรรมได้มาทำากิจกรรมต่างๆ	ร่วมกัน	ตลอด	3	วัน	2	คืน	เพ่ือเพ่ิมเติม
ความรู้	และแรงบันดาลใจใหม่ๆ	ได้สนุกไปกับค่ำาคืน	“Together	Party”	แสนหรรษา	และพิเศษย่ิงกว่า
คร้ังไหนๆ	ด้วยการร่วมเฉลิมฉลองการย่างก้าวสู่ปีท่ี	12	ของไทยธรรม	ท่ีท้ังย่ิงใหญ่	และงดงาม	พร้อม
กลับบ้านไปด้วยรอยย้ิม	ความอุ่นใจ	และความประทับใจอย่างไม่รู้ลืม

TDA	TEAMWORK	สู้ๆ รับรางวัลคู่จ้ิน	ฟินเว่อร์

รวมพลังทีมเวิร์ค	เต้นให้พร้อมเพรียงกัน ทีมฟุตบอล	TDA	รับรางวัลจากพ่ีเป้ิล

TDA	เซเลอร์มูน	ในค่ำาคืน	“Together	Party” ทีมดัมเมเยอร์สุดเซ็กซ่ี	ในคืนปาร์ต้ีแสนสนุก		

ร่วมแสดงความยินดีกับเพชรบริหารคนใหม่

คุณจุฑานาถ	สิงห์ถม	
เพชรบริหารคนท่ี	4	ของไทยธรรม
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1. เวลาทำาการของบริษัทฯ
   วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดบริการ 10.00 – 19.00 น.
    วันอาทิตย์ และวันหยุดบริษัทฯ หยุดตามวันนักขัตฤกษ์
2. วิธีการชำาระค่าสินค้ามี 3 วิธี ดังน้ี
   2.1 ชำาระเป็นเงินโอน
        โดยท่านโอนเงินเข้าบัญชี บริษัทฯ ตามราคาสินค้า
        และแฟกซ์ใบโอนเงินพร้อมกับรายการท่ีส่ังมาท่ี
        แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์แฟกซ์ 02-363-4422
โอนเข้าบัญชีช่ือ...บริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด
        • ธนาคาร กรุงเทพ สาขา อินทรารักษ์
           ออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 212-0-81073-0
        • ธนาคาร กสิกรไทย สาขา พระราม 9
           ออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 713-2-33215-5
        • ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนสุขาภิบาล 1
           ออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 265-1-22092-8
        • ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนนวมินทร์
           ออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 077-2-43476-3
   2.2 ชำาระเป็นเงินสด
        • ซ้ือสินค้าด้วยตนเองท่ีบริษัทฯ
   2.3 ชำาระด้วยบัตรเครดิต
        • ซ้ือสินค้าด้วยตนเองท่ีบริษัทฯ 
        • ไม่คิดค่าธรรมเนียม กรณีชำาระ 1,000 บาทข้ึนไป
3.วิธีการส่งสินค้ามี 3 วิธี ดังน้ี
   3.1 ส่งทางไปรษณีย์
        (กรณีท่านโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ)

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

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

เพศ				ชาย				หญิง	หมายเลขประจำาตัวประชาชน........................................ชื่อ.................................นามสกุล.................................วัน/เดือน/ปีเกิด...................อาชีพ........................

วารสารราย 2 เดือนของ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์

บ้านของเรา	บอกข่าวคราวความเคลื่อนไหว		โปรแกรมการบรรยายทั่วประเทศ		ข่าวสารทันสมัย	และแพทย์ทางเลือก	
รวมประสบการณ์จริงจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ัวประเทศ		เพียงสมัครสมาชิกเล่มละ		25	บาท	(รวมค่าจัดส่ง)	ปีละ	150	บาท	หรือ
เพียงเดือนละ	12.50	บาท	ท่านก็จะได้รับวารสาร	4	สี	ขนาด	A4	ความหนา	20	หน้า	ส่งตรงถึงบ้านทุกฉบับ

ใบสมัครสมาชิกวารสาร	TDA	Newsletter
สมัครใหม่															ต่ออายุ	(หมายเลขสมาชิก)...................................................................

ข้อมูลสมาชิก

สถ�นที่จัดส่งว�รส�ร

เลขที่.........................บริษัท/อาคาร........................................ตรอก/ซอย...................................ถนน.....................................................แขวง/ตำาบล..........................................................................

เขต/อำาเภอ...............................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์	(บ้าน)..................................................................

โทรศัพท์	(มือถือ)....................................................โทรสาร........................................................E-mail..............................................................................................

มาเป็นสมาชิก	TDA	Newsletter	กันเถอะ

ก�รชำ�ระค่�สมัคร

								ชำาระเป็นเงินสด

								ชำาระค่าสมัคร	โดยการโอนเงินเข้าทางบัญชีออมทรัพย์	บริษัท	ไทยธรรม	อัลไลแอนซ์	จำากัด

								ธนาคาร	กรุงเทพ					สาขาอินทรารักษ	์				เลขที่	212-0-81073-0

								ธนาคาร	กสิกรไทย				สาขาพระราม	9					เลขที่	713-2-33215-5

								ธนาคาร	กรุงศรีอยุธยา	สาขาสุขาภิบาล	1				เลขที่	265-1-22092-8

								ธนาคาร	ไทยพาณิชย์		สาขาถนนนวมินทร์			เลขที่	077-2-43476-3

ส่งใบสมัคร หรือถ่ายสำาเนาส่งมาที่ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด โครงการพรีเมี่ยม เพลส เลขที่ 21/281-284 ซ.นวลจันทร์ 50 
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230 โทร. 02-363-7699 โทรสาร 02-363-4422 www.thaidham.com
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ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ศูนย์บางคอแหลม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 291-8789

ศูนย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร. (056) 222-102
ศูนย์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โทร. (075) 423-468
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร. (075) 358-178
ศูนย์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โทร. (037) 213-502
ศูนย์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โทร. (032) 493-685

ศูนย์ อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร. (094) 929-6956
ศูนย์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. (038) 338-854
ศูนย์ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร. (077) 576-677
ศูนย์ อ.แม่สอด จ.ตาก โทร. (055) 535-299
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครปฐม โทร. (034) 253-789

ศูนย์สายไหม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 998-3866

ศูนย์ อ.เมือง จ.แพร่ โทร. (054) 623-322
ศูนย์ อ.เมือง จ.พัทลุง โทร. (074) 615-599
ศูนย์ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โทร. (084) 057-3922
ศูนย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. (074) 552-026

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : ต่างจังหวัด

ศูนย์ภาษีเจริญ จ. กรุงเทพฯ โทร. (081) 924-2551

1.	การตักเตือนด้วยวาจา	
2.	การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร	หากการตักเตือนด้วยวาจา
			ไม่เป็นผล	
3.	การตัดรหัสสมาชิก	หากบริษัทฯ	ทำาการตักเตือนด้วยวาจา	และ
			ลายลักษณ์อักษรแล้ว	แต่ยังไม่เป็นผล

	 บริษัทฯ	ขอกราบขอบพระคุณในความอุปการคุณท ี ่
พี่น้องไทยธรรมมีให้บริษัทฯ	 เสมอมา	 และขอเชิญชวนพี่น้อง
ไทยธรรมมาร่วมสร้างสรรค์สังคมใหม่แห่งมิตรไมตร	ี คุณธรรม	
และจริยธรรมร่วมกัน		
																												ขอแสดงความนับถือ
                             

                             ปนัดดา	วิถีพัฒน์
																											ผู้อำานวยการฝ่ายขาย
																							บริษัท	ไทยธรรม	อัลไลแอนซ์	จำากัด

ศูนย์ใหญ่ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด

	 การขายผลิตภัณฑ์ใดๆ	 ของบริษัทฯ	 ในราคาที่ต่ำากว่า
ราคาสมาชิก	 ถือเป็นการผิดกฎระเบียบข้อบังคับในการทำาธุรกิจ
กับบริษัทฯ	เนื่องจากขัดกับหลักจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ	 ที่ว่าด้วยการดำาเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรม	 และ
ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบระหว่างผู้ร่วมธุรกิจด้วยกัน
 
	 หากพี่น้องไทยธรรมท่านใดพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว	
ขอให้ท่านกรุณาส่งข้อมูลมาที	่thaidhamallianze@hotmail.com	
หรือ	unique21th@hotmail.com	หรือแจ้งพฤติกรรมดังกล่าวมา
ท่ีพนักงานฝ่ายขายของบริษัทฯ	ได้ทุกคน	บริษัทฯ	จะทำาการตรวจสอบ	
สืบค้น		โดยบริษัทฯ		จะปกปิดพยานบุคคลทุกคนไว้		และหาก
บริษัทฯ	พบว่า	พฤติกรรมของสมาชิกไทยธรรมท่านใดเป็นเช่นน้ันจริง	
บริษัทฯ	จะกระทำาการ	3	ขั้นตอนคือ

ประกาศ
ห้ามการขายผลิตภัณฑ์ต่ำากว่าราคาสมาชิก

18



19

กับทีมผู้บริหารงานขายที่เราภาคภูมิใจ
ก้าวไกลแค่ไหน ก้าวไปด้วยกัน 

Together we can

คุณปนัดดา วิถีพัฒน์ (โค้ชมด)
ผู้อำานวยการฝ่ายขาย
(Executive Sales Manager)

โทร 086-367-7804  
ID Line :  modtanoy18

คุณรัชชาภา ไชยมล (โค้ชวิว) 
ผู้จัดการฝ่ายขาย
(Sales Manager)

โทร 086-358-8052 
ID Line : v_view555

คุณจุฑาทิพย์ ผงพิลา (โค้ชโอ๋) 
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 
(Operation Manager)

โทร 093-956-2659 
ID Line : jutatip_ao

ก้าวสู่ปีที่ 12

“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

      ครอบครัว ไทยธรรม
           กับเราสิคะ”

กับไทยธรรม อัลไลแอนซ์ 
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ต้องการศูนย์ใหญ่ในจังหวัดต่อไปนี้
• กรุงเทพฯ 

  (เขตละ 1 ศูนย์)

• กาญจนบุรี

• ฉะเชิงเทรา

• ชัยนาท

• ประจวบคีรีขันธ์

• นนทบุรี

• ปทุมธานี

• พระนครศรีอยุธยา

• ราชบุรี

• กาฬสินธ์ุ

• ขอนแก่น

• ชัยภูมิ

• นครพนม

• นครราชสีมา

• บุรีรัมย์

• บึงกาฬ

• มหาสารคาม

• มุกดาหาร

• ยโสธร

• เชียงราย

• เชียงใหม่ 

• ตาก (อ.เมือง)

• น่าน 

• พะเยา

• เพชรบูรณ์

• แม่ฮ่องสอน

• ลำาปาง

• ลำาพูน

• สุโขทัย

• กระบี่

• นราธิวาส

• ปัตตานี

• ตรัง

• พังงา

• ภูเก็ต

• ระนอง

• สตูล

• สงขลา (อ.เมือง)

• สุราษฎร์ธานี 
  (อ.เกาะพะงัน) 

• ชลบุรี (อ.เมือง)

• ตราด

• ระยอง

• สระแก้ว

• ลพบุรี

• สมุทรปราการ

• สมุทรสงคราม

• สมุทรสาคร

• สุพรรณบุรี

• สระบุรี

• สิงห์บุรี

• อ่างทอง

• นครนายก

• ร้อยเอ็ด

• เลย

• ศรีสะเกษ

• สกลนคร

• สุรินทร์

• หนองคาย

• หนองบัวลำาภู

• อำานาจเจริญ

• อุดรธานี

• อุบลราชธานี

• อุตรดิตถ์

• กำาแพงเพชร

• พิจิตร

• อุทัยธานี

• พิษณุโลก

• สุราษฎร์ธานี 

  (อ.เกาะสมุย)

• สุราษฎร์ธานี 

  (อ.เมือง)  

• ยะลา

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก

แจ้งความจ�านงการเปิดศูนย์ใหญ่ได้ที่
คุณปนัดดา วิถีพัฒน์ (โค้ชมด)
ผู้อำานวยการฝ่ายขาย
(Executive Sales Manager)

โทร 086-367-7804  
ID Line :  modtanoy18

คุณรัชชาภา ไชยมล (โค้ชวิว) 
ผู้จัดการฝ่ายขาย
(Sales Manager)

โทร 086-358-8052 
ID Line :	v_view555

คุณจุฑาทิพย์ ผงพิลา (โค้ชโอ๋) 
ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ 
(Operation Manager)

โทร 093-956-2659 
ID Line :	jutatip_ao


