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Fisher Pluzz แด่ดวงใจแม่
Mushi เห็ดต้านมะเร็ง
VGA ปรับสมรรถนะ ปรับสมดุลความดันโลหิต
มาล้างพิษตับกันเถอะ
Anti-Melasma 21 สารสกัดลดฝ้าใน 1 หลอด
NMF น้ำานวลธรรมชาติ
ค้ิวแบบ Kryolan ค้ิวนางงามจักรวาล

ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก
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Fisher Pluzz
บำารุงสมอง สายตา และสมาธิลูกรัก

ส่วนประกอบ
• น้ำามันเมล็ดองุ่นสกัดเย็น        190   มก.
• สารสกัดเมล็ดองุ่น          60   มก.
• น้ำามันปลาเข้มข้น DHA 40%  EPA 25%      250   มก.

ราคาขาย  650   บาท
ราคาสมาชิก 500   บาท
ขนาดบรรจุ  30   แคปซูล
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ท่ามกลางเมืองใหญ่อันโกลาหลซ่ึงเปล่ียนแปลงจาก
อดีตที่แสนสุข สงบ ผู้คนเคยถ้อยทีถ้อยอาศัย
มีน้ำาใจแก่กัน เพราะมีผู้นำาท่ีมีความเข้าใจว่าจิตมนุษย์
ต้องฝึก ต้องดูแลให้มีกรอบ จึงส่งเสริมวัฒนธรรม
(ลักษณะท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย กลมเกลียวอย่างมีศีล) และจริยธรรม
(ธรรมที่เป็นข้อประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ 
หรือคุณความดี) มาเป็นการปกครอง ซ่ึงมีความสำาคัญ
กับการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในเมืองใหญ่แห่งน้ี 
แต่ปัจจุบันแทบสูญหายไปหมด เหลือแต่ความ
เห็นแก่ตัว ซ่ึงนำาความไม่เป็นสุขมาแทนท่ี หากท่ามกลาง
ความวุ่นวายของเมืองใหญ่น้ี มีเมืองแห่งมิตรภาพ 
เล็กๆแทรกอยู่ และนำาวัฒนธรรม จริยธรรม ซ่ึงเคยมี
กลับมาใช้ดูแลกัน ความสบาย และสุขสงบจะกลับมา
ถ้ามีผู้คนคิดอย่างเดียวเห็นอย่างเดียวกัน และรวม
กันได้มากข้ึนๆ จนเป็นตัวอย่างแก่กัน ไม่ช้าอาจนำา
ความสุขกลับมาสู่เมือง และคนส่วนใหญ่ได้เช่นเคย

เมืองแห่งมิตรภาพ มิตรภาพคือการมาพร้อม
กับความเสมอภาค แม้จะมีความแตกต่างกันใน
คุณสมบัติ บทบาทหรือตำาแหน่ง มีการมองด้วย
ความทัดเทียมกัน ซึ่งไม่ปล่อยความรู้สึกใดๆให้
อยู่เหนือกว่าหรือด้อยกว่า และการมองกันด้วย
ความเสมอภาคนี้ จะทำาให้เกิดการยอมรับซึ่งกัน
และกันได้อย่างสมบูรณ์ สิ่งนี้สร้างความใกล้ชิด 
มีความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความเคารพ ซึ่งไม่ได้
ก้าวก่ายความเป็นส่วนตัวซึ่งกันและกัน และไม่ได้
เก็บความอิจฉาเกลียดชังไว้ข้างใน การมองที่เห็น
ความดีที่แท้จริงของกันและกัน ส่วนความอ่อนแอ
และส่ิงอ่ืนๆเป็นแค่ส่ิงแปลกปลอม มิตรภาพคือ เพ่ือน

เพื่อนแท้จะช่วยกันไล่สิ่งแปลกปลอมออกไป 
จะช่วยเหลือปรับข้อบกพร่องต่างๆ อาจด้วยคำาพูดท่ี
กระตุ้นกำาลังใจ รอยยิ้มที่อดกลั้น  การกระทำาที่
เต็มไปด้วยเมตตา จะเกิดการยอมรับ และสร้าง
ความเข้มแข็งจนเป็นตัวของตัวเอง ความสับสน 
และความเข้าใจผิดย่อมเกิดขึ้นได้ เราต่างจะเป็น
กระจกให้แก่กันบนพ้ืนฐานใจ ท่ีพร้อมจะช่วยเหลือกัน
เรามีเป้าหมายร่วมกัน นั่นคือ ความสุข เรากำาลัง
ร่วมกันสร้างเมืองแห่งมิตรภาพ ซึ่งมีเส้นใยเล็กๆ
แต่แข็งแรงเหลือเกินเป็นพลังมหาศาล นั่นคือ 
เส้นใยแห่งความรักแทรกซ้อนอยู่ เพื่อร้อย
มิตรภาพของกันและกันไว้ เรากำาลังร่วมสร้าง 
อาจต้องเรียนรู้ พัฒนาความเข้าใจ ฝึกฝนจิตใจไป
ด้วยกันเสมอ เพื่อเป้าหมายแห่งมิตรภาพ เพื่อน 
ความรัก ความสมบูรณ์พูนสุข ความสุข ความสงบ
และคุณภาพชีวิตที่ดี ขอความสำาเร็จจงเป็น
ของพวกเราใน “เมืองแห่งมิตรภาพ” แห่งนี้ 
“เมืองไทยธรรม”

ด้วยความรักและจริงใจ

จารุณี เดส์แน็ช

บ้านนี้
ข อ ง เ ร า
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สวัสดีค่ะ พี่น้องไทยธรรมที่รักทุกท่าน

ความสุขเกิดขึ้นได้หลายแบบ อาทิเช่น เรียนจบ
สอบติด ได้ทำางาน มีเงิน มีชื่อเสียงโด่งดัง 
ได้รางวัล มีคู่รัก แต่ความสุขแบบการให้
แล้วไม่หวังผลตอบแทน เป็นความสุขที่สุด 
ณ เวลานี้เลยค่ะ ตลอดระยะเวลาที่ได้อยู่กับ
ครอบครัวไทยธรรม ปุ๊กได้สัมผัสคำาว่า “การให้”
และ “การช่วยเหลือ” มาโดยตลอดระยะเวลา 8 ปี
จนทำาให้ปุ๊กเกิดความประทับใจ จนซึมซับ
ในหลักการของบริษัทฯ และนำามาปฏิบัติ
เพื่อเป็นต้นแบบในการทำางาน จนปัจจุบัน 
เรามีรายได้ที่มั่นคงหลังจากหักค่าใช้จ่าย และ
มีเงินเก็บ มีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย แต่ยัง
มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังลำาบาก จึงตั้งใจที่จะ
แบ่งปันในส่วนเล็กๆน้อยๆท่ีเราพอจะทำาได้ 
คืนให้กับสังคมในโครงการ“น้ำาด่างสู่น้ำาใจ”โดย
ความคิดนี้ เริ่มมาจากสมาชิกไทยธรรมใน
จังหวัดปราจีนบุรีหลายท่าน ประกอบอาชีพ 
รับราชการครู มาเล่าให้ฟังถึงปัญหาความ
ขาดแคลนของเด็กๆในโรงเรียนในหลายๆ
ปัญหา เช่น เด็กไม่มีเงินค่าขนมมาโรงเรียน

สมองช้า เป็นต้น จึงเกิดความคิดนำารายได้ที่ได้
จากการขายน้ำาด่างของศูนย์ใหญ่ไทยธรรม
สาขาปราจีนบุรีทั้งหมด มอบให้กับคุณครู
ตามโรงเรียนต่างๆในจังหวัดปราจีนบุรีที่เด็ก
ประสบปัญหาความยากไร้ และการช่วยเหลือน้ัน
มีท้ังรูปแบบของเงินเพ่ือซ้ือส่ิงของหรือรูปแบบ
ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ฟิชโฟร์ตี้ แล้วแต่
คุณครูแต่ละท่านจะนำาเสนอมา ซึ่งปัจจุบันมี
ผู้สนใจร่วมบริจาคซื้อน้ำาด่างกันเพิ่มขึ้น เรา
เห็นว่าการแบ่งปันเหล่านี้ ไม่ได้เกิดเฉพาะ
ทีมงานปราจีนบุรีเท่านั้น แต่ยังมีสมาชิกอีก

มินทร์ลดา ฮกชุน
เพชรบริหารไทยธรรม

เครื่องทำาน้ำา
อัลคาไลน์ไวทอป

ไม่มีเส้ือผ้าสวมใส่ ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ่อแม่
แยกทางกัน และปัญหาที่เด็กๆมีพัฒนาการทาง

มากมายในครอบครัวไทยธรรมของเราร่วมกัน
ทำาสิ่งดีๆ ซ่ึงปุ๊กได้พบเห็นอยู่บ่อยๆ เช่น ทีมงาน
เครือข่ายแห่งรักทางภาคใต้ เป็นต้น และ
ปุ๊กก็ต้องขอขอบพระคุณสมาชิกไทยธรรม 
จ.ปราจีนบุรีทุกท่าน ที่ร่วมกันบริจาคเข้ามา 
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ ที่
ทำาให้ปุ๊กมีรายได้เพิ่มมากขึ้น การช่วยเหลือก็
ทำาได้มากกว่าแต่ก่อน จนทำาให้เข้าใจ และ
อ่ิมเอมกับประโยคท่ีว่า ความสุขจากการให้ ค่ะ
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สวัสดีเพื่อนไทยธรรมที่รักทุกท่าน รู้สึกเหมือน
เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะ กลางปีแล้วหรือน่ี
อีกไม่นานก็จะส้ินปี 2555 แล้ว เขาว่าคนทำางาน
จะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปรวดเร็ว แต่คนท่ีไม่มีอะไรทำา
จะรู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปอย่างช้าๆ ในแต่ละวัน
แต่ละเดือน พวกเพ่ือนๆ ก็คงคิดเช่นกัน อีกไม่ก่ีวัน
พวกเราจะไปเท่ียว “เซี่ยงไฮ้” ประเทศจีนกันแล้ว
จากการที่พวกเราทำางานทั้งปี ทำายอดขายผลิตภัณฑ์
VITOP พิชิตเป้าหมายท่องเที่ยวประเทศจีน
ฟรี 12 ครั้ง 12 แห่ง 12 ปีทั่วประเทศจีน 
กับไทยธรรม รางวัลสำาหรับนักขายที่มีจิตใจมุ่งมั่น
มีสปิริตของผู้นำาในการพิชิตเป้าหมายในครั้งนี้
ต้องขอชื่นชมจริงๆคะ  

การพิชิตเป้าหมายท่ีบริษัทจัดให้มีข้ึนน้ี เป็นคุณสมบัติ
ของผู้นำาที่ยอดเยี่ยมอย่างหนึ่ง เป็นการเอาชนะ
ตนเองเรื่องความขยันในการทำางาน เป็นการสอน
ทีมงานด้วยวิธีทำาให้ดู และทำาพร้อมกัน ผู้นำาต้อง
เป็นแบบอย่างของการพิชิตเป้าหมายรางวัลทุกอย่าง
ที่บริษัทฯเราจัดขึ้นให้ได้ ถ้าเราจะสอนให้ทีมงาน
ทำางานเมื่อมีการตั้งเป้าหมายแล้ว ต้องวางแผน
การทำางานให้ทีมงานทำาให้สำาเร็จไปด้วยกัน คงไม่มีใคร
บอกให้ทีมงานตั้งใจทำาให้ได้ แล้วตนเองไม่ทำาไป
พร้อมๆกันหรอกนะคะ เพราะเราจะไม่ใช่ผู้นำา
ที่แท้จริง คือทำาอะไรไม่ได้สักอย่างเลย 

บ้านน้ีเศรษฐกิจดี เดือนสิงหาคม - กันยายน 2555

พวกเราวางแผนการทำางานคร่ึงปีหลังกันหรือยังคะ
เร่ืองการวางแผนการทำางานน้ีพวกเราควรวาง
เร่ืองอะไรบ้าง
1. หาสมาชิกใหม่ ต้องการเพ่ิมจำานวนสมาชิกให้ได้ 
100 หรือ 500 หรือ 1,000 คน ทั้งทีมต่อเดือน
2. ปรับสถานะจากสมาชิกธรรมดาข้ึนเป็นศูนย์ย่อย
15,000  คะแนน  เพิ่มเป็น 30,000  คะแนน 
และเพิ่มขึ้นถึง 60,000 คะแนน เพื่อเพิ่มรายได้
และรับโปรโมช่ัน
3. สอนสมาชิกเรื่องงานขาย ปรับสถานะตำาแหน่ง
ผู้บริหาร สร้างทีม การแบ่งปัน การให้โอกาส
4. วางแผนสร้างคะแนนท่องเที่ยวจากการเก็บ
คะแนนกลุ่มส่วนตัวเพื่อรับสิทธ์ิไปสวิสเซอร์แลนด์
ในปีหน้า สอนทีมงานลูกชั้นที่หนึ่งให้ทำาคะแนน
กลุ่มส่วนตัวเช่นกัน เพื่อเป็นคะแนนของตั๋วใช้
ไปเท่ียวคร้ังน้ี

ผู้นำาท่ีประสบความสำาเร็จ  
1. จะต้องสร้างยอดกลุ่มส่วนตัวเพ่ือพิชิตเป้าหมาย
รางวัลของบริษัทฯ ทุกรางวัล
2. หาสมาชิกใหม่เพ่ิมข้ึนสม่ำาเสมอ เพ่ือขยายฐาน
ผู้บริโภค คัดสรรคนทำางาน ขยายทีม
3. เทรนทีมงานให้เข้าใจ และทำางานได้ด้วยตนเอง
4. สร้างสายสัมพันธ์ในทีมงาน และกลุ่มสมาชิก
ผู้บริโภค มีความเอ้ืออาทรต่อกันเสมอ
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การทำาธุรกิจเครือข่ายท่ีเป็นธุรกิจแบ่งปัน เอ้ืออาทรต่อกัน เป็นธุรกิจท่ีน่าทำาท่ีสุดเพราะมีความสุขทุกวันท่ี
ทำางาน ความสุขเป็นปัจจัยท่ีทำาให้ร่างกายแข็งแรง มีพลังท่ีจะต่อสู้กับอุปสรรคปัญหา  ทุกสถานการณ์รับได ้
มีภูมิต้านทานด้านอารมณ์ท่ีดี แค่น้ีโอกาสก็เป็นของพวกเราแล้ว

แต่โอกาสท่ีจะประสบความสำาเร็จข้ันสูงได้ ต้องยกระดับจิตใจให้สูงข้ึนด้วย
คุณลักษณะด้านจิตใจสูง
1. ความช่ืนชมความงาม และความยอดเย่ียม (ความต่ืนตะลึง ความอัศจรรย์ใจ)
เป็นคนท่ีช่ืนชอบช่ืนชมกับส่ิงรอบๆตัว และเห็นว่าเป็นส่ิงสวยงาม มีความต่ืนตาต่ืนใจกับทุกสรรพส่ิงท่ี
เกิดขึ้นและให้คุณค่า รู้สึกตื่นตาตื่นใจเสมอเมื่อพบเห็นสรรพสิ่งรอบกาย แสดงออกจากใจถึงสรรพสิ่งที่
เป็นน้ันดุจอัศจรรย์
2. ความสำานึกบุญคุณ
เป็นผู้มีสำานึกถึงบุญคุณ ทุกสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ท่ีทำาให้เราเป็นอยู่ ได้เรียนรู้ ได้เห็นโลก ได้เห็นสรรพส่ิง
รอบกาย ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายขนาดใดก็ตาม เราจักขอบคุณ ขอบคุณ และขอบคุณ สิ่งต่างๆ
เหล่าน้ัน เพราะพลังแห่งการขอบคุณมีอานุภาพย่ิงใหญ่ ส่ันสะเทือนให้รับรู้ได้ เม่ือถึงเวลา และโอกาสท่ีดี 
เราก็จะได้รับผลแห่งการระลึกรู้บุญคุณนั้น ตอบแทนกลับมาหลากหลายรูปแบบ โอกาสดีที่มีเข้ามาหา
อยู่บ่อยๆ สะดวกทุกคร้ังท่ีเคล่ือนตัวไปท่ีไหน ได้รับการยอมรับอย่างจริงใจจากทุกคน
3. ความหวัง (การมองโลกในแง่ดี การคิดถึงอนาคต การหันไปหาอนาคต)
มีความหวังเสมอ ไม่เคยท้อแท้สิ้นหวัง แม้จะต้องพบอุปสรรค ปัญหา คิดแก้ไขทุกครั้ง โดยไม่หนีปัญหา 
มองเห็นโอกาสเสมอ ไม่จมปลัก กลับคิดไกลมองเห็นอนาคตที่สดใสรออยู่ มองโลก และทุกสิ่งในแง่ดี 
ไม่ท้อในการทำาความดี ไม่ยึดติดกับปัญหาเดิมให้เสียสมอง ข้ามผ่านเหนือทุกอย่าง

เพ่ือนๆทุกคนคะ พวกเราพร้อมท่ีจะปรับจิตใจของเราให้สูงข้ึนแล้วใช่ไหมคะ เพราะนำามาซ่ึงความสุข 
ความสำาเร็จท่ีแท้จริง เป็นชีวิตในอุดมคติของทุกคน ชีวิตเหนือระดับท่ีมีแต่ความสุขกายสุขใจ  ขอให้
เพ่ือนๆมีวันน้ันกันเร็วๆนะคะ
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ดิฉัน ฑิตยา ประภากรณ์ (มดแดง) ศูนย์ย่อย
ไทยธรรมอุตรดิตถ์ ตำาแหน่งผู้บริหารระดับเพชร ได้
เริ่มรู้จัก และก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกไทยธรรม
เมื่อเดือน มิถุนายน 2551 ด้วยความตั้งใจอยากมี
สุขภาพดี และมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัว เนื่องจาก
ลูกสาวท้ัง 3 คน กำาลังอยู่ในวัยเรียน และมีค่าใช้จ่าย
ในเรื่องเรียนสูง โดยเฉพาะลูกสาวคนโต น้องไอซ์ 
ภัทรวรรณ  ประภากรณ์ เข้าเรียนท่ี รร.เตรียมอุดมศึกษา
กรุงเทพฯ ชั้น ม.4 – ม.6 และสอบเข้าศึกษาต่อที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนน้องสาวอีกสองคนก็
กำาลังเรียนมัธยมปลายอยู่ที่ จ.อุตรดิตถ์ 

อัศจรรย์ น้ำามันปลา

8



โดย เร่ิมทดลองรับประทานผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารของบริษัท ไทยธรรมฯ หลังจาก
ฟังการสัมมนาของบริษัท ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 
2551 พร้อมกับเร่ิมแนะนำา และชักชวนเพ่ือนๆ 
และคนที่รู้จักใน จ.อุตรดิตถ์ มาเป็นสมาชิก 
และใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเอง ซ่ึงสมาชิกทุกคน
ก็มีสุขภาพดีข้ึน ในครอบครัวของดิฉันเอง ก็เร่ิม
เกิดความอัศจรรย์กับลูกๆท้ังสาม หลังจากเร่ิม
รับประทานน้ำามันปลา ทั้งฟิชโฟร์ตี ้ และ
ฟิชเชอร์โกลด์ ของบริษัท ด้วยผลการเรียนของ
ลูกท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะน้องอ๊ิมป์ ลูกสาวคนเล็ก 
ซ่ึงขณะน้ันอายุ 15 ปี เรียนอยู่ช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 รับประทานฟิชโฟร์ตี้ทุกวัน ปี 2552
เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เกรดเฉลี่ย 
ภาคเรียนท่ี 1 ได้ 3.98 เป็นลำาดับที่ 1 ของห้อง

แต่พอภาคเรียนท่ี 2 ก็ทำาให้ครอบครัวประหลาดใจ
มากย่ิงข้ึน เพราะได้เกรดเฉลี่ย 4.00 เป็นลำาดับท่ี 1
ของห้อง และลำาดับที่ 1 ของชั้น ในขณะที่
พ่ีสาวคนโตผลการเรียนระดับมหาวิทยาลัยปี 1
ภาคเรียนแรกได้เกรดเฉลี่ย 4.00 ส่วนลูกสาว
คนกลางน้องแอ๊มป์ก็รับประทานฟิชเชอร์โกลด์
มากขึ้นหลังจากที่ไม่ชอบในกลิ่นคาว เพราะ
เห็นผลการเรียนของพ่ีสาว และน้องสาว ปี 2553
หลังจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่อุตรดิตถ์
น้องแอ๊มป์ก็สอบติดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และก็ไม่ลืมที่จะทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
บริษัท ไทยธรรมฯ อย่างสม่ำาเสมอ ไม่ว่าจะเป็น
เกรพซีดพลัส ฟิชเชอร์โกลด์ คอลลาเจนไฟว์
โดยผลการเรียนระดับมหาวิทยาลัยปี 1 
ภาคเรียนที่ 1 เกรดเฉลี่ย 3.03 แต่ภาคเรียน
ที่ 2 ได้ถึง 3.92 

ด้วยความตั้งใจ ความขยันของลูกๆทุกคน 
ประกอบกับการมีตัวช่วยที่คุณแม่อย่างดิฉัน
ใส่ใจเสมอ จึงทำาให้มีวันนี้ ลูกสาวคนโต
จบการศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วย
เกรดเฉลี่ย 3.77 เกียรตินิยมอันดับ 1 ลูกสาว
คนกลาง กำาลังศึกษาชั้นปี 3 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ซึ่งผลการเรียนปี  2 ภาคเรียน
ที่  2 ได้เกรดเฉลี่ย 4.00 ลูกสาวคนเล็ก กำาลัง
ศึกษาชั้นปี 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โดยจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วย
เกรดเฉลี่ย 3.98 ขอบคุณน้ำามันปลาของ
บริษัท ไทยธรรมฯ จริงๆค่ะ

ฟิช โฟร์ตี้

ฟิชเชอร์ โกลด์
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หากเราเล้ียงต้นไม้ เราย่อมทะนุบำารุงใส่ปุ๋ย และ
ใส่สารอาหารต่างๆ เพ่ือให้ต้นไม้เติบโต แข็งแรง
สวยงาม เวลาท่ีเรามีสัตว์เล้ียง เราก็หาสารอาหาร
ที่เราคิดว่าดีให้สัตว์กิน เพื่อให้สัตว์เลี้ยงของเรา 
เติบโต แข็งแรง และสวยงาม สารอาหารมีผล  
อย่างย่ิงต่อเซลล์ของส่ิงมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นคน พืช 
หรือ สัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ สารอาหาร
ทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงของเซลล์ นำาไปสู่เซลล์ท่ี
แข็งแรงกว่า ทำางานได้ดีกว่า ทำาให้ร่างกาย และ 
สภาพจิตใจของมนุษย์เปล่ียนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน

แล้วก็มาถึงลูกน้อยของเรา ท่ีเปรียบเสมือนแก้วตา 
และดวงใจของพ่อแม่ทุกคน การให้อาหารเสริมท่ี

Fisher Pluzz แด่ดวงใจแม่
เหมาะสมกับวัย และความต้องการเฉพาะของเด็ก
แต่ละคน มีผลอย่างย่ิงต่อพัฒนาการท้ังร่างกาย 
และจิตใจของลูกรัก 

ภาวะสมาธิสั้น เป็นกลุ่มอาการที่ถูกพูดถึงเป็น
อย่างมาก โดยเกิดจากความผิดปกติของสมอง 
ซึ่งวงการแพทย์ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอน 
ปัจจุบันมีหลักฐานพอจะพิสูจน์ได้ว่า น่าจะเป็น
ผลมาจากพันธุกรรม แต่ว่าพันธุกรรมจะมีส่วน
อย่างใดและมีกลไกการถ่ายทอดอย่างไร ยังไม่มี
รายละเอียดที่ชัดเจน

เภสัชไทยธรรม
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เภสัชไทยธรรม
ภาวะสมาธิส้ันมีผลต่อสมอง โดยเฉพาะสมองส่วน
ท่ีทำางานเก่ียวข้องกับสมาธิ ทำาให้เกิดการทำางานท่ี
ไม่สัมพันธ์กับระบบส่ังงานอ่ืนๆ อาการน้ีอาจเกิด
ได้ต้ังแต่ในครรภ์ ในปัจจุบัน เราเรียกกลุ่มอาการ
เหล่านี้ว่า Attention Deficit Hyperactivity 
Disorders (ADHD) หรือ เรียกว่า ภาวะสมาธิสั้น
หรือ ภาวะไฮเปอร์ จากการสำารวจวิจัยเด็กใน 
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มีเด็กในกลุ่มสมาธิส้ัน
ประมาณ 5-10% ของเด็กวัยเรียน ซึ่งมี
ลักษณะสำาคัญคือ วอกแวกง่าย ทำางานไม่ค่อย
เสร็จ ซนไม่อยู่นิ่ง หุนหันพลันแล่น เมื่อกลุ่มเด็ก
สมาธิสั้นนี้ ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่รักษาอย่าง
ถูกวิธีในวัยเด็ก เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ก็มีผลต่อเนื่อง
ให้เป็นผู้ที ่ทำาอะไรไม่ค่อยสำาเร็จ และไม่ค่อย
มีความมั่นใจในตัวเอง

อาหารเสริมสำาหรับเด็กสมาธิส้ัน

สารสกัดจากเมล็ดองุ่น
สารสกัดเมล็ดองุ่นมีสารออกฤทธิ์ชื่อ โอพีซี 
(OPCs : Oligomeric Proanthocyanidins) 
ซ่ึงมีคุณสมบัติทางการแพทย์หลากหลาย สาร OPC
ช่วยให้วิตามินซีในสมองทำางานดีขึ้น ซึ่งวิตามินซี
เป็นสารอาหารจำาเป็นในการสังเคราะห์สาร    
สื่อประสาทในสมอง คือ สารนอร์อิพิเนฟฟริน
(Norepinephrine) สารโดปามีน (Dopamine) 
และสารซีโรโทนิน (Serotonin) สารสื่อประสาท
เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับสมาธิของ
มนุษย์ด้วยกันทั้งสิ้น และการเสียสมดุลของสาร
สื่อประสาททั้งสาม ทำาให้เกิดโรคสมาธิสั้น 
ทั้งวิตามินซี และสาร OPC ในสมอง เป็นสาร
ต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง และร่วมกัน
พทิกัษเ์ซลลส์มองจากการถกูทำาลายโดยอนมุลูอสิระ
วิตามินซี ยังทำาหน้าที่กำาจัดโลหะหนักที่ปนเปื้อน
เข้ามาในสมองด้วย

สาร OPC ยังทำาหน้าที่เหมือนสารต้านภูมิแพ้
โดยธรรมชาติ รวมทั้งมีคุณสมบัติต้านการอักเสบ 
และกระตุ้นภูมิต้านทาน สาร OPC ส่งเสริม
การออกฤทธิ์ของเอนไซม์ที่ทำาหน้าที่ควบคุม
ระดับสารสื่อประสาทในสมอง งานวิจัยหลายชิ้น 
พิสูจน์ว่า การที่ระดับโดปามีนในสมองลดลงเร็ว
เกินไป หรือมากเกินไป ทำาให้เกิดภาวะสมาธิสั้น 
ซึ่งสาร OPC สามารถไปยับยั้งขบวนการนี้ได้ 
ทำาให้รักษาระดับโดปามีนในสมองไว้ได้

งานวิจัยหลายช้ินในมนุษย์พิสูจน์ได้ว่า การรับประทาน
สาร OPC ในเด็กสมาธิส้ัน ทำาให้สมาธิดีข้ึน เทียบเท่า
กับการใช้ยารักษาสมาธิส้ันในทางการแพทย์เลยทีเดียว
อีกทั้งยังลดผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้ จิตแพทย์
ชาวสหรัฐ ชื่อ นายแพทย์ James Greenblatt 
จากบอสตัน ได้ทำาการวัดคลื่นไฟฟ้าสมองของ
เด็กสมาธิส้ัน ก่อน และหลังการรับประทานสาร OPC
และพบว่า คลื่นสมองมีการเปลี่ยนแปลงโดย
ที่คลื่นทีต้าเวฟ (Theta Wave) คือ คลื่นแห่ง
ภาวะเลื่อนลอย ฝันกลางวัน มีความถี่ลดลง หลัง
การรับประทานสาร OPC ทำาให้เด็กสามารถจดจ่อ

ฟิชเชอร์ พลัซ
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ในสิ่งที่ทำา และมีสมาธิดีขึ้น ปริมาณที่แนะนำาโดย
ประมาณ คือ สารสกัดเมล็ดองุ่นประมาณ 75 มก.
ต่อวันในผู้ใหญ่ และ 50 มก. ต่อวันในเด็ก

น้ำามันปลา ในน้ำามันปลามีกรดไขมันจำาเป็นที่
เรียกว่า โอเมก้า 3 (Omega-3) 2 ชนิด คือ EPA 
และ DHA โดยที่ EPA ให้ผลต้านอาการอักเสบ
เป็นหลัก และ DHA ให้ผลในการบำารุงสมอง 
และสายตาเป็นหลัก งานวิจัยล่าสุดจากวารสาร
การแพทย์ของสมาคมกุมารเวช สหรัฐอเมริกา  
ตีพิมพ์ฉบับเดือนเมษายน 2005 กล่าวว่า การที่
สมองขาดกรดไขมันโอเมก้า 3 นำาไปสู่ภาวะ
อ่านหนังสือกลับด้าน (Dyslexia)  รวมทั้งภาวะ
สมาธิสั ้น และซนผิดปกติ (Hyperactivity)   
ในเด็กด้วย งานวิจัยชิ้นนี้ทดลองในเด็กประถม
จำานวนหนึ่ง โดยการให้เด็กรับประทานน้ำามันปลา
ที่มีโอเมก้า-3 เข้มข้น เป็นเวลา 3 เดือน พบว่า
เด็กที่รับประทานมีความประพฤติดีขึ้น อารมณ์ดีขึ้น
ความก้าวร้าวรุนแรงลดลง อ่านได้ดีขึ้น

งานวิจัยของน้ำามันปลาในเรื่องสมองของเด็ก 
มีผลงานวิจัยสนันสนุนอย่างกว้างขวางทั่วโลก

ทั้งในเรื่องการเพิ่มระดับไอคิว ความเข้าใจ
คณิตศาสตร์ การอ่าน การเขียน และเพิ่ม
ความทรงจำาในเด็ก การนำาน้ำามันปลามาใช้
ร่วมกับสารสกัดเมล็ดองุ่น จะนำาไปสู่การเรียนรู้ 
พัฒนาการที่ดีขึ้น และการใช้พลังสมองอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพมากขึ้นของลูกรัก

References : 
1. Colter, AL, et al. Fatty acid status and be-
havioural symptoms of Attention Deficit Hyper-
activity Disorder in adolescents: A case-control 
study. Nutrition Journal, Vol. 7, No. 1, February 
14, 2008, p. 8

2. Germano, M, et al. Plasma, red blood cells 
phospholipids and clinical evaluation after 
long chain omega-3 supplementation in chil-
dren with attention deficit hyperactivity disorder 
(ADHD). Nutritional Neuroscience, Vol. 10, Feb-
ruary/April 2007, pp. 1-9

3. Prescription for Nutritional Healing by James 
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ทฤษฎีการรักษามะเร็งแบบการแพทย์ผสมผสาน (Integrated Medicine) 
มีการพูดถึง และศึกษาเรื่องภูมิต้านทานกันมากขึ้น โดยมีหลักการที่ว่า ใน
คนปกติทั่วไป เมื่อมีเซลล์ใดเซลล์หนึ่งของร่างกายแบ่งตัวออกมาแล้วไม่
เหมือนเซลล์เดิม เรียกว่า เกิดการกลายพันธุ์ (Mutation) และมีโอกาส
เป็นเซลล์มะเร็ง ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก็จะทำาการกำาจัดเซลล์ที่กลายพันธุ์
นี้ทิ้ง แต่ในคนที่ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เซลล์ที่กลายพันธุ์ไม่ถูกระบบ
ภูมิคุ้มกันทำาลาย ก็มีโอกาสเติบโตเป็นมะเร็งได้ 

การรักษามะเร็งด้วยการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เป็นท่ีน่าสนใจในกลุ่มแพทย์ทางเลือก
และนักวิจัยเรื่องของมะเร็ง โดยเป็นการรักษาควบคู่ไปกับการตรวจวินิจฉัย 
และการให้การรักษาในแบบแผนปัจจุบัน มีการวิจัยการใช้อาหารเสริมหลายชนิด
รวมทั้งสารสกัดจากธรรมชาติที่มีส่วนช่วยการกำาจัดเซลล์มะเร็ง โดยเฉพาะ
กลุ่มเห็ดที่เป็นยา (Medicinal Herbs) อย่างเช่น เห็ดไมตาเกะ เห็ดชิตาเกะ
เห็ดหลินจือแดง เป็นต้น สารอื่นๆที่มีงานวิจัยในการต้านมะเร็ง ได้แก่ 
สารเบต้ากลูแคน สารสกัดขมิ้นชัน วิตามินซี และวิตามินดี

Mushi เห็ดต้านมะเร็ง

เภสัชไทยธรรม
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เห็ดไมตาเกะ รู้จักกันในนาม “ราชาแห่งเห็ด” หรือ King of Mushroom มีประวัติการใช้เป็น
ยารักษาโรคในตำาราการแพทย์แผนจีน และญี่ปุ่นมาเป็นเวลาช้านาน ในแง่ของการเป็นตำารับยา
ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับร่างกาย นักวิจัยในปัจจุบันได้ค้นพบว่า 
การรับประทานเห็ดไมตาเกะเป็นประจำา จะช่วยปรับสมดุลของความดันโลหิต ระดับน้ำาตาล
และฮอร์โมนอินซูลินในกระแสเลือด อีกทั้งยังช่วยควบคุมระดับโคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์
มะเร็ง และกระตุ้นภูมิต้านทาน ลดการอักเสบ และป้องกันอันตรายจากการฉายรังสี ใน
เห็ดไมตาเกะมีสาร เบต้า-ดี-กลูแคน ซึ่งมีบทบาทกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกาย และระงับ
การเจริญเติบโตของเนื้องอก

เห็ดชิตาเกะ หรือ เห็ดหอม มีสารสำาคัญที่มีชื่อว่า อิริตาดีนีน (eritadenine) ให้ผลลดระดับ
โคเลสเตอรอลในเลือด และมีสารเลนติแนน (lentinan) ที่ช่วยกระตุ้นการทำางานของเซลล์
ระบบภูมิคุ้มกัน ให้มีประสิทธิภาพในการต่อสู้ยับยั้ง หรือป้องกันการเติบโตของเซลล์เนื้องอก
ต่างๆ มีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ต้านโรคมะเร็ง และต้านเชื้อไวรัส
รวมทั้งไวรัสเอดส์ 

เห็ดหลินจือแดง มีบันทึกในทางการแพทย์แผนจีนมากว่า 2,000 ปี ว่าเห็ดหลินจือแดงมีสาร
สำาคัญกว่า 250 ชนิด ที่ให้สรรพคุณทางยา เช่น ฤทธิ์ต้านมะเร็ง กระตุ้นภูมิต้านทาน ช่วย
เพิ่มปริมาณเม็ดเลือดขาวเพื่อจัดการกับเชื้อโรคต่างๆ และมีสารต้านอนุมูลอิสระปริมาณสูง 
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เบต้ากลูแคน สารชีวโมเลกุลกลุ่มโพลีแซคคาไรด์
สกัดจากยีสต์ กระตุ้นภูมิต้านทาน สร้าง
ภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย สร้างความแข็งแรง
ให้เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดแมคโครฟลาจ 
(Macrophage) และเนเจอรัล คิลเลอร์ เซลล์ 
(Natural Killer Cell) เพ่ือให้เซลล์เม็ดเลือดขาว
ไปฆ่าเซลล์แปลกปลอม รวมทั้งเซลล์มะเร็ง 
นอกจากน้ี ยังให้ผลปรับสมดุลโคเลสเตอรอล 
และน้ำาตาลในเลือด กระตุ้นการสังเคราะห์เส้นใย
คอลลาเจนใต้ผิว ลดเลือนร้ิวรอย และเป็นสาร
ต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง

นอกจากน้ี ยังมีฤทธ์ิขยายหลอดเลือด ปรับสมดุล
ไขมัน และน้ำาตาลในเลือด เสริมสมรรถนะ 
ชะลอความชรา ในญ่ีปุ่นมีการใช้เห็ดหลินจือ
ควบคู่กับเคมีบำาบัดในการรักษาโรคมะเร็ง 
ช่วยแก้พิษจากการให้เคมีบำาบัด เช่น ท้องเสีย 
อักเสบจากการฉายรังสี เม็ดเลือดขาวต่ำาจาก
คีโม อาการปวดจากพิษบาดแผล ช่วยทำาให้
อาการภูมิแพ้ดีขึ้น  นอกจากน้ียังพบด้วยว่า ใน
เห็ดหลินจือมีสารที่เป็นพิษต่อเซลล์เน้ืองอกท่ี
ก่อตัวในร่างกาย ป้องกันไม่ให้มันเติบโต และ
กลายพันธุ์เป็นเซลล์มะเร็งได้ 

สารสกัดจากขม้ินชัน มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ
ต้านการอักเสบ ต้านการเกิดมะเร็ง กระตุ้น
ภูมิต้านทาน ป้องกันการแพร่กระจายของ
เซลล์มะเร็ง โดยทำาให้เซลล์มะเร็งตายและ
ป้องกันการตายของเซลล์ปกติ นอกจากนี้
ยังให้ผลดีต่อโรคอัลไซเมอร์ และโรคหัวใจ
และหลอดเลือด

นอกจากป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งแล้ว  
ขมิ้นชันยังมีฤทธิ์ลดการแบ่งตัว ยับยั้ง
การเจริญเติบโต ยับยั้งการแพร่กระจาย 
เซลล์มะเร็งหลายชนิดในหลอดทดลอง 
เช่น มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็ง
ต่อมลูกหมาก มะเร็งลำาไส้ และมะเร็ง
ตับอ่อน มะเร็งกระดูก รวมทั้งลดการ
อักเสบของเยื่อบุปากในเด็กที่ได้รับการ
ฉายรังส ี ขมิ้นชันยังช่วยเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมี
บำาบัด และช่วยให้การรักษามะเร็งด้วย
การฉายรังสีมีประสิทธิภาพขึ้น โดยช่วย
ให้เซลล์มะเร็งไวต่อการฉายรังสีมากขึ้น 
ขณะเดียวกัน ยังป้องกันเซลล์ปกติไม่ให้
ถูกทำาลายโดยรังสีได้อีกด้วย

มูชิ
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ช่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือด ปรับสมดุลความดันโลหิต
VGA ปรับสมรรถนะ

การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction) 
หมายถึง ภาวะที่อวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัวได้อย่างเพียงพอ
ที่จะมีเพศสัมพันธ์ เช่น การไม่แข็งตัว การหลั่งเร็ว หรือ 
ที่เรียกว่า ล่มปากอ่าว บางคนอาจมีอาการปวดเวลาหลั่ง 
สาเหตุหลัก เกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงที่อวัยวะเพศไม่เพียงพอ
สถิติพบว่า จำานวนของผู้ที่มีสมรรถนะทางเพศเสื่อม คือ 
ประมาณ 5% ของผู้ชายที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี และ 
ประมาณ 37.5% ในผู้ชายที่มีอายุระหว่าง 40 – 70 ป ี 
และพบมากในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน เนื่องจากหลอดเลือด
ของผู้ป่วยเบาหวานจะแข็ง เปราะ และหงิกงอ 

เภสัชไทยธรรม
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กลไกในการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย คือ 
ส่ิงเร้าจะกระตุ้นสมองให้ส่งสัญญาณผ่านไปยัง
เส้นประสาทไขสันหลัง สัญญาณเหล่านี้จะ
กระตุ้นให้เกิดการปล่อยสารเคมี ที่ทำาหน้าที่
ส่งข้อมูลไปทำาให้หลอดเลือดส่งเลือดเข้าสู่
อวัยวะเพศชาย จึงทำาให้อวัยวะเพศชาย
ขยายใหญ่ขึ้น เนื้อเยื่อของอวัยวะเพศชายมี
ลักษณะคล้ายฟองน้ำาเรียงตัวกันเป็นแท่ง การ
แข็งตัวของอวัยวะเพศชายจะเกิดขึ้นเมื่อ มี
เลือดเข้าสู่เนื้อเยื่อนี้ และมีการขยายตัวเต็มที่
การขยายตัวดังกล่าว จะไปกดเส้นเลือดดำา
ทำาให้เลือดไหลออกจากอวัยวะเพศชายได้น้อย

แอล อาร์จินีน : เป็นกรดอะมิโนที่

มีความสำาคัญต่อร่างกาย และเป็นกรดอะมิโน

กึ่งจำาเป็น (Semi-essential amino acid) 

ปกติแล้วร่างกายจะสังเคราะห์ แอล อาร์จินีน 

ได้เอง ยกเว้นบางสภาวะ คือ ผ่าตัด บาดเจ็บ

รุนแรง ติดเชื้อในกระแสเลือด หรือแผลไหม้ 

ร่างกายจะไม่สามารถสังเคราะห์ แอล อาร์จินีนได้

แอล อาร์จินีน มีบทบาทสำาคัญในการช่วย

ส่งเสริมระบบหัวใจ เเละหลอดเลือด โดยจะถูก

อาหารเสริมที่มีส่วนปรับสมรรถนะเพศชายนั้น เป็นกลุ่มสารอาหารที่ออก
ฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือด โดยเฉพาะหลอดเลือดฝอยเล็กๆ ได้แก่

ร่างกายเปลี่ยนให้เป็นไนตริกออกไซค์ (NO) ซึ่ง

ช่วยในการคลายตัว และเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับ

หลอดเลือด และลดไขมันที่อุดตันหลอดเลือด

เป็นการทำาความสะอาดหลอดเลือด ผลคือทำาให้โลหิต

ไหลเวียนดี เเละลดความดันโลหิต แอล อาร์จินีน 

เป็นสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง กระตุ้น

การสร้างโคคิวเทน มีประโยชน์ในการป้องกัน   

โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง   

โรคเบาหวาน รวมทั้งชะลอความชรา

สาเหตุของการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนั้น
อาจเกิดจากการสะดุดในขั้นตอนใดขั้นตอน
หนึ่งที่กล่าวมา โดยอาจมีสาเหตุจากปัญหา
ทางร่างกายหรือจิตใจก็ได้

เภสัชไทยธรรม
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แอล อาร์จินีน ยังมีผลเพิ่มความจำา ป้องกัน
สมองเสื่อม และใช้ร่วมบำาบัดอาการสมองเส่ือม 
เพิ่มการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินจากตับอ่อน มี
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ป่วยเบาหวาน กระตุ้น
การผลิตโกรท ฮอร์โมน กระตุ้นภูมิต้านทาน 
ปรับสมดุลโคเลสเตอรอล และช่วยปรับสมดุล
ความดันโลหิต มีประโยชน์ในผู้ป่วยโรคหอบหืด 
ช่วยต้านความเสียหายของหลอดเลือดหัวใจ 
และปอดที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ช่วยให้แผล
หายเร็วขึ้น ทั้งแผลปกติ และแผลไหม้ เพิ่ม
ความหนาแน่นกระดูก ใช้ร่วมบำาบัดอาการ
ลำาไส้แปรปรวน และแผลในกระเพาะอาหาร 
ช่วยให้การทำางานของไตดีขึ้น และชะลอการ
ดำาเนินโรคของไตวายเร้ือรัง มีประโยชน์อย่างย่ิง
ต่อผู้ป่วยเบาหวานในการป้องกันผลกระทบ
จากโรคเบาหวานที่มีต่อไต

สารสกัดจากโสม มีสารสำาคัญชื่อ 
จินเซโนไซด์ (ginsenoside)  โสมมีคุณสมบัติ
เป็น “adaptogen” คือ ช่วยให้ร่างกายลด
ความเครียด บำารุงร่างกาย เพิ่มสมรรถนะใน
การทำางานของร่างกาย ต้านความเมื่อยล้า
เพิ่มการดูดซึมออกซิเจนของผนังเซลล์ ปรับ
อัตราการเต้นของหัวใจ ทำาให้ไม่เหนื่อย และ
สมรรถนะการทำางานของร่างกายดีขึ้น ช่วย
ฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยในระหว่างพัก
ฟื้น มีสรรพคุณกระตุ้นสมรรถนะทางเพศ 
เนื่องจากฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือด กระตุ้น
ระบบประสาทส่วนกลาง มีผลให้รู้สึกมีชีวิต
ชีวา กระปรี้กระเปร่า เพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน 
มีฤทธิ์ลดระดับน้ำาตาลในเลือด โดยกระตุ้น
ตับอ่อนให้หลั่งอินซูลินมากขึ้น ชะลอความชรา
ต้านอนุมูลอิสระ 

สารสกัดจากกระเทียม มีสาร
สำาคัญ คือ อัลลิอิน (Alliin) และ อัลลิซิน 
(Allicin) มีฤทธิ์ปรับสมดุลโคเลสเตอรอล 
ปรับสมดุลความดันโลหิต ยับยั้งการ
เกาะตัวของเกล็ดเลือด ลดระดับน้ำาตาลใน
เลือดในสัตว์ทดลอง ต้านอนุมูลอิสระ กระตุ้น
ภูมิต้านทาน ป้องกันมะเร็ง

น้ำามันปลา ปรับสมดุลไขมันในเลือด ทั้ง
โคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอร์ไรด์ ช่วยให้
ไขมันชนิดดี (HDL) มีปริมาณเพิ่มขึ้น ป้องกัน
การเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด โดยลดการ
เกาะตัวกันของเกล็ดเลือด ป้องกันลิ่มเลือดอุดตัน
ในหลอดเลือด เพิ่มความยืดหยุ่นให้ผนัง
หลอดเลือด ปรับสมดุลความดันโลหิต ช่วย
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อาการอักเสบ ปวด บวมของโรคข้ออักเสบ
รูมาตอยด์ บำารุงระบบประสาท และสมอง
เพิ่มความจำา และความสามารถในการเรียนรู้
ช่วยการอักเสบของโรคสะเก็ดเงินหรือ
โรคเรื้อนกวาง

สารสกัดเมล็ดองุ่น    ช่วยให้
ผนังหลอดเลือดแข็งแรง และยืดหยุ่นมากขึ้น
ขยายหลอดเลือด กระตุ้นการผลิตสเต็มเซลล์
จากไขกระดูก ช่วยซ่อมแซมร่างกาย ช่วย
ต้านอนุมูลอิสระ

แร่ธาตุสังกะสี  มีความสำาคัญ
ต่อการผลิตฮอร์โมนเพศชาย และจำาเป็นสำาหรับ
การเจริญเติบโตของระบบสืบพันธุ์ ช่วย
การทำางานต่อมลูกหมาก มีความสำาคัญต่อ
การทำางานของอินซูลินและระบบภูมิต้านทาน
มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำางานอย่างสมดุลของ
ระบบประสาทสมอง

วีก้า
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มาล้างพิษตับกันเถอะ
ตับเป็นอวัยวะที่ทำางานหนักที่สุดในร่างกาย 
ตับทำาหน้าที่สำาคัญหลายอย่างสำาหรับการมี
ชีวิตอยู่ของร่างกาย  ตับทำาหน้าที่สำาคัญใน
ขบวนการย่อยอาหาร และสังเคราะห์โปรตีน 
ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อโครงสร้างของร่างกาย รวมทั้ง
ผลิตเม็ดเลือดแดง และทำาหน้าที่เก็บวิตามิน 
และแร่ธาตุจำาเป็นหลายชนิด เช่น ธาตุเหล็ก 
ธาตุทองแดง วิตามินบี 12 วิตามินเอ วิตามินดี
วิตามินอี และวิตามินเค นอกจากนี้ ยังทำา
หน้าที่ทำาลายเชื้อโรคในกระแสเลือดอีกด้วย  

ตับเป็นอวัยวะสำาคัญท่ีสุดในการกำาจัดพิษออกจาก
ร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารพิษที่ได้รับ
จากการรับประทานเข้าไป ขบวนการล้างพิษ

เภสัชไทยธรรม
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ของตับค่อนข้างซับซ้อน และประกอบไป
ด้วยหลายขั้นตอน เอนไซม์หลายชนิดในตับ 
ทำาหน้าที่เปลี่ยนสารพิษที่ละลายในไขมัน ให้
เป็นสารไม่เป็นพิษที่ละลายน้ำาได้ เพื่อที่จะถูก
กำาจัดออกทางปัสสาวะ หรือ ทางน้ำาดี

สารพิษที่ละลายในไขมันจะสะสมอยู่ในเซลล์
ไขมันเป็นเวลาหลายปี ทำาให้คนอ้วน หรือ คน
ที่มีน้ำาหนักเกินมีโอกาสเป็นโรคต่างๆมากกว่า
คนผอม หรือคนที่มีน้ำาหนักในเกณฑ์ปกติ ใน
เวลาที่เราออกกำาลังกาย หรืออดอาหาร หรือ
เครียด จะมีการเผาผลาญไขมันมากกว่าปกติ 
ทำาให้สารพิษที่ละลายในไขมัน ละลายออกมา
และมีระดับเพิ่มขึ้นในกระแสเลือด ทำาให้เกิด
อาการไม่สบายทางร่างกายต่างๆ เช่น ปวดศีรษะ 
ความจำาเสื่อม หลงๆลืมๆ ปวดท้องคลื่นไส้ 
อ่อนเพลีย วิงเวียน และใจสั่น

ตับมีบทบาทที่สำาคัญหลายอย่างในขบวนการ
ล้างพิษ ตับทำาหน้าที่ทำาลายแบคทีเรีย และ
สารพิษในกระแสเลือด ตับทำาหน้าที่สังเคราะห์
น้ำาด ีเพือ่ใชใ้นการตีไขมนัใหแ้ตกตวัเปน็โมเลกลุ
เล็กๆในขบวนการย่อยไขมัน ขบวนการล้างพิษ
ของตับมี 2 ระยะ เรียกว่า ระยะที่ 1  
(Phase I) และ ระยะที่ 2 (Phase II) ดังนี้ 

ระยะที่ 1 : ตับไม่ได้กำาจัดสารพิษจริงๆเพียง
แต่จับสารเหล่าน้ี ท่ีไม่ต้องการให้จับกับสาร
โมเลกุลอื่น และทำาให้สารพิษอยู่ในสภาพ
ที่ละลายน้ำาได้ เพื่อความสะดวกในการกำาจัด
ออกจากร่างกาย สารพิษที่ตับจับไว้ในขั้นตอนนี้
มีต้ังแต่ แอลกอฮอล์ สารโพลีไซคลิก ไฮโดรคาร์บอน
ท่ีเป็นสารเกรียมไหม้จากอาหารป้ิง ย่าง ทอด 

สารเสียจากควันบุหร่ี ควันรถยนต์ ควันไฟ   
ไอระเหยของสีทาบ้าน ยาต่างๆ ไปจนถึงสาร
เคมีบำาบัดในการรักษาโรคมะเร็ง ฮอร์โมน
ต่างๆ สเตียรอยด์ อาหารท่ีมีไขมันอ่ิมตัวสูง 
เช่น ไขมันหมู ยาฆ่าแมลง เป็นต้น

ระยะที่ 2 : เป็นระยะขับสารพิษจริงๆ คือ 
ทำาให้สารพิษกลายเป็นสารไม่เป็นพิษ และถูก
กำาจัดออกโดยทางปัสสาวะ หรือ น้ำาดี ซ่ึงจะ
ถูกขับออกทางอุจจาระ โดยอาศัย กลูต้าไธโอน

กลูต้าไธโอน จึงมีหน้าที่สำาคัญในขบวนการ
กำาจัดสารพิษออกจากตับในระยะที่ 2 โดย
การเปลี่ยนสารพิษให้เป็นสารไม่เป็นพิษ และถูก
ขับออกจากร่างกาย หากปราศจากกลูต้าไธโอน
จะเกิดภาวะสารพิษค่ัง เน่ืองจากสารพิษใน
ระยะท่ี 1 ของการกำาจัดพิษน้ัน เป็นรูปแบบ
ท่ียังคงความเป็นพิษอยู่ เพียงแต่ละลายน้ำาได้
เท่าน้ัน หากร่างกายมีกลูต้าไธโอนน้อย ร่างกาย
จะไม่สามารถกำาจัดสารพิษได้ทัน ร่างกายจึง
มีขบวนการป้องกันตัวตับเองไม่ให้ถูกทำาลาย
โดยสารพิษ โดยการเปลี่ยนสารพิษที่ได้จาก
การทำางานในระยะท่ี 1 ของตับ ให้กลายเป็น
สารชนิดหน่ึงท่ีมีโครงสร้างคล้ายคลอรัลไฮเดรต 
ซ่ึงเป็นยานอนหลับ นิยมใช้กล่อมให้เด็กหลับ

ในผู้ท่ีมีระดับกลูต้าไธโอนต่ำา หรือ มีสารพิษ
ปริมาณมาก ก็จะมีการผลิตคลอรัลไฮเดรตมาก 
ทำาให้เกิดอาการง่วงซึม ข้ีเกียจ ไม่กระปร้ีกระเปร่า
ปวดเม่ือยเน้ือตัว ไม่มีเร่ียวแรง อ่อนล้า

เภสัชไทยธรรม
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อาหารเสริมกลุ่มที่ช่วยให้ตับมีการกำาจัดสารพิษได้ดี ได้แก่ เลซิทิน และ สารอาหารกลุ่มที่มี
การกระตุ้นให้เกิดการสร้างกลูต้าไธโอน เช่น แอล กลูตามีน ไกลซีน เอน อะเซทีล แอล ซีสเทอีน
แอล กลูตามิค แอซิด เป็นต้น

ตับ เป็นอวัยวะที่สามารถซ่อมแซม และฟื้นฟูตัวเองได้ดีกว่าอวัยวะอื่น ขบวนการกำาจัดสารพิษ
ที่ตับ หรือ การล้างพิษตับ เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ตับฟื้นฟูตัวเองได้เร็วขึ้น

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการล้างพิษตับ
1. ช่วยสร้างเอนไซม์ชนิดต่างๆหลายชนิดในร่างกาย ที่
ช่วยตับในการกำาจัดสารพิษจากร่างกาย
2. ป้องกันเซลล์ตับถูกทำาลายจากสารพิษ สารเคมี และ
แอลกอฮอล์
3. ช่วยให้ตับฟื้นตัวเร็วขึ้น เร่งการขับสารพิษตกค้างใน
ร่างกาย ปกป้องตับจากการทำาเคมีบำาบัดในผู้ป่วยมะเร็ง
4. ทำาให้ตับผลิตกลูต้าไธโอนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งกลูต้าไธโอนเป็น
สารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง ช่วยต่อต้านการทำาลาย
เซลล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์ตับ ไม่ให้ถูกทำาลายจาก
อนุมูลอิสระ
5. ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรง
6. ช่วยให้ร่างกายสามารถรีไซเคิลสารต้านอนุมูลอิสระ
ตัวอื่นๆ กลับมาใช้ได้ใหม่ เช่น วิตามินซี
7. ช่วยลดการสะสมของไขมันที่ตับ และลดการเกาะตัว
ของไขมันที่ผนังหลอดเลือด
8. ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง ที่เชื่อว่าเกิดจากระบบภูมิคุ้มกัน
ที่อ่อนแอ และการสะสมของสารพิษภายในเซลล์ร่างกาย
9. ช่วยในการซ่อมแซมเซลล์ และคืนความสดชื่นให้กับ
เซลล์ทั่วร่างกาย
10. ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของเนื้อเยื่อในร่างกาย 
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผิวหนัง คอลลาเจน อิลาสติน 
เส้นเอ็น และความแข็งแรงยืดหยุ่นของหลอดเลือด 

ลีวา
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ฝ้า กระ รอยด่างดำาบนใบหน้า เกิดจากการท่ี
เซลล์สร้างเม็ดสีซึ ่งอยู่ในชั้นล่างสุดของ
ผิวหนังกำาพร้า ผลิตเม็ดสีได้ไม่สม่ำาเสมอ 
ทำาให้เม็ดสีมากองรวมกันท่ีบริเวณใดบริเวณ
หน่ึงบนผิวหนัง ทำาให้เกิดเป็นฝ้าข้ึน ฝ้าแบ่งได้
เป็น 3 ชนิด ตามความลึกของการเกิดฝ้า คือ 
ฝ้าต้ืน ฝ้าลึก และฝ้าผสม คือ มีท้ังฝ้าลึก และ 
ฝ้าต้ืน ในหน้าเดียวกัน

ฝ้าตื้น จะอยู่ในระดับผิวหนังกำาพร้า หรือ 
ผิวหนังชั้นนอก มักมีลักษณะเป็นสีน้ำาตาล
ขอบชัด เกิดได้ง่าย และสามารถรักษาให้
หายได้เร็ว นอกจากนี้ ฝ้าชนิดนี้ยังรักษาโดย
การใช้ผลิตภัณฑ์ทาฝ้าอ่อนๆ และผลิตภัณฑ์
กันแดด ก็สามารถลบเลือนให้หายได้

ฝ้าลึก จะมีอาการผิดปกติ อยู่ในชั้น
ผิวหนังที่ลึกกว่าชนิดแรก โดยจะเกิดฝ้าใน
ระดับที่ลึกกว่าผิวหนังกำาพร้า จะเกิดความผิด
ปกติในระดับชั้นผิวหนังแท้ มีลักษณะเป็น
สีม่วงๆอมน้ำาเงิน ขอบเขตไม่ชัด รักษาได้ยากกว่า
ฝ้าชนิดตื้น และไม่ค่อยหายขาด การใชย้า  
ทาฝ้าอ่อนๆ และผลิตภัณฑ์กันแดดเพียงแตช่่วย
ให้ดีขึ้นเท่านั้น

21 สารสกัดลดฝ้าใน 1 หลอด
Anti-Melasma 

เภสัชไทยธรรม
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Anti-Melasma 21 สารสกัดลดฝ้าใน 1 หลอด
สารที่ใช้ในการรักษาฝ้า เป็นกลุ่มสารที่ลดการสร้างเม็ดสีใต้ผิวหนัง ขบวนการสร้างเม็ดสีใต้ผิวหนัง
มีความซับซ้อน และหลายเส้นทาง (Pathway)  Anti-Melasma เป็นสูตรลดฝ้าแนวใหม่ 
ซึ่งใช้สารลดการสร้างเม็ดสีถึง 21 ชนิดในสูตรเดียว เพื่อประสิทธิภาพในการลดเลือน ฝ้า กระ 
รอยด่างดำา

แอนติ เมลาสมา ครีม

การรักษาฝ้า
ผู้ที ่ต้องการรักษาฝ้า ควรรับประทาน
สารสกัดจากเมล็ดองุ่นอย่างน้อยประมาณ
วันละ 75 มิลลิกรัม เพื่อลดการสร้าง
เม็ดสีจากภายใน หากเป็นฝ้าลึกควรใช้ 
Peeling เบอร์ 06 ทาบริเวณที่เป็นฝ้า
วันละ10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำาสะอาด 
ทา Anti-Melasma เช้า-ก่อนนอน และทา
ผลิตภัณฑ์กันแดด 30 นาที ก่อนออกสู่
แสงแดดทุกเช้า

ฟาร์ม่า พิล โซลูชั่น 06

เกรพซีด พลัส

ซุปเปอร์บล็อก
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มนุษย์ในวัยหนุ่มสาวมีผิวพรรณท่ีนุ่มนวล 
สดใส เปล่งปลั่งเป็นประกาย ดูสุขภาพผิว
แข็งแรง ปราศจากริ้วรอยแห่งวัย เนื่องจาก 
เคล็ดลับความงามใต้ผิวพรรณท่ีธรรมชาติให้มา 
ที่เรียกว่า น้ำานวลธรรมชาติ หรือ NMF 
(Natural Moisturizing Factor) 

NMF หรือ น้ำานวลธรรมชาติ เป็นสารให้ความชุ่มช้ืน
ตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มสารประกอบที่มี
คุณสมบัติในการดูดซับน้ำา บนผิวหนังช้ันหนังกำาพร้า
ชั้นบนสุด สาร NMF จะทำาหน้าที่ดูดซับน้ำา
จากบรรยากาศ รวมถึงน้ำาที่อยู่ในตัวเซลล์เอง
ด้วย เพื่อให้ผิวหนังยังคงความชุ่มชื้นได้ ดังนั้น
การดื่มน้ำาสะอาด วันละ 6-8 แก้ว จะทำาให้
ผิวหนังคงความชุ่มชื้นไว้เสมอ

NMF น้ำานวลธรรมชาติ
เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น สาร NMF จะลด
น้อยลงตามธรรมชาติ ทำาให้เกิดริ้วรอยเล็กๆ 
(Fine Line) บนผิว การใช้มอยส์เจอร์ไรเซอร์
บำารุงผิวจึงเป็นส่ิงจำาเป็น เพ่ือป้องกันการสูญเสีย
นำาจากผิว ซึ่งมักทำาให้เราผิวแห้ง แลดูแก่ชรา
สาเหตุของผิวแห้ง นอกจากเกิดจากวัยที่
ล่วงเลย ทำาให้สาร NMF บนผิวหน้าลดลง
แล้ว ยังเกิดจากการที่เราอยู่ในที่มีความชื้นต่ำา 
เช่น ห้องแอร์ เนื่องจากอากาศที่แห้งทำาให้
น้ำาระเหยออกจากผิว การชะล้างไขมันจาก
ผิวหนังมากเกินไป เช่น การล้างหน้าบ่อยครั้ง
เกินไป หรือ การใช้ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาด
หน้าที่มีความเป็นด่าง หรือ กรดมากเกินไป

้

เอควา สแปลช

ซุปเปอร์บล็อก

เภสัชไทยธรรม

Natural Moisturizing Factor (NMF)
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คิ้วแบบ KRYOLAN
คิ้วแบบนางงามจักรวาล

ขอแนะนำาการเขียนคิ้วที่ถูกสัดส่วน มาตรฐานความงาม

ระดับโลกหรือระดับจักรวาลให้เพ่ือนๆสมาชิกทุกท่านนะคะ

หลังจากเตรียมใบหน้า 

และกดแป้งแล้ว ใช้แปรงหวีขนคิ้ว 

KRYOLAN No.5 หวีขนคิ้วเพื่อไล่

แป้งส่วนเกินออกจากขนคิ้ว และ

ทำาให้ขนคิ้วเรียงตัวกัน

เริ่มจาก การวัดสัดส่วนของคิ้ว

ก่อนลงมือเขียน โดยใช้แปรงวัด

จุดเริ่มต้นของหัวคิ้ว โดยวัดจาก

ปีกจมูกผ่านหัวตามาถึงแนวคิ้ว 

นั่นคือ เราจะไม่เขียนคิ้วล้ำามาจาก

จุดที่ 1 นี้เด็ดขาด ใช้จุดที่ 1 เป็น

จุดเริ่มต้นของคิ้ว

ใช้แปรงวัดจากปีกจมูกผ่านก่ึงกลาง

ตาดำา (โดยให้นางแบบมองหน้า

ตรง) จนถึงแนวคิ้ว นั่นคือ เรา

จะเขียนคิ้วให้ถึงจุดนี้ เป็นจุดที่

สูงที่สุดของคิ้ว จะใช้จุดที่ 2 เป็น

จุดสูงที่สุดของคิ้ว

1 2 3
ลงรองพื้น

ลักษณะคิ้วที่สวยงามมาตรฐานนางงามจักรวาลนี้ พวกเราได้รับ

การถ่ายทอดมาจากอาจารย์ Dominic Cruz ผู้อำานวยการฝ่าย

ฝึกอบรมของ Kryolan เยอรมัน ผู้นำาทีมช่างแต่งหน้าฝีมือ

ระดับโลก แต่งหน้าผู้เข้าประกวดนางงามจักรวาลปี 2009 - 2011

ด้วยเครื่องสำาอาง Kryolan
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ใช้แปรงวัดจากปีกจมูกผ่านหางตาจนถึง

แนวค้ิว ให้ใช้จุดน้ีเป็นความยาวท่ีสุดของค้ิว

ใช้จุดที่ 3 เป็นจุดสิ้นสุดของคิ้ว

ลงมือเขียนคิ้ว โดยใช้แปรง KRYOLAN No.9

เป็นแปรงเขียนคิ้ว และใช้สนี้ำาตาลทั้ง 2 เฉดสี

ในตลับอายชาโดว์    (เดอร์ม่าคัลเลอร์ ไลท์

อายชาโดว์ เซ็ท บีเคเค 2) ใช้ท้ัง 2 เฉดสีเพ่ือให้

ดูเป็นธรรมชาติ โดยใช้แปรงแตะสนี้ำาตาลอ่อน

เขียนที่หัวคิ้ว ลากไปตามแนวที่เราร่างไว้จนถึง

จุดสูงสุดของค้ิวต่อด้วยสีเข้มจากจุดสูงสุด

ของคิ้วลงมาถึงหางคิ้ว วัดให้แน่ใจว่าหางคิ้ว

ไม่สั้นไปหรือยาวไปนะคะ เราจะได้คิ้วที่สวยงาม

อย่างนี้

ทบทวนการสร้างแนวคิ้วมาตรฐาน

นางงามจักรวาลกันอีกครั้งด้วยภาพล่างนี้ค่ะ

ทั้ง 3 จุดเป็นแนวร่างของคิ้ว เริ่มต้นจากจุดที่ 1

โค้งเป็นแนวสูงขึ้นไปยังจุดที่ 2 ซึ่งเป็นจุด

สูงสุด และโค้งลงสู่จุดที่ 3 ซึ่งเป็นจุดความยาว

ของคิ้ว จะได้คิ้วที่มีแนวโค้งตามขนาด

ของรูปหน้าท่ีสอดคล้องกัน

4

5
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ทบทวนการสรางแนวคิ้วมาตรฐานนางงามจักรวาลกันอีกครั้งดวยภาพลางนี้คะ

ทั้ง 3 จุดเปนแนวรางของคิ้วเริ่มตนจากจุดที่ 1 

โคงเปนแนวสูงขึ้นไปยังจุดที่ 2 ซึ่งเปนจุดสูงสุด

และโคงลงสูจุดที่ 3 ซึ่งเปนจุดความยาวของคิ้ว

จะไดคิ้วที่มีแนวโคง ตามขนาดของรูปหนาที่สอดคลองกัน

“สวยใชไหมคะ”

“สวยแบบนางงามจักรวาล”

“ที่คุณก็ทำได”

วันนี้นางแบบของเราแตงตาโทนน้ำตาล (ไครโยแลนอายชาโดวเซ็ท)  สีแกมสมอมชมพู (เดอรมาคัลเลอร ไลทบรัชเชอร ไทรโอ เซ็ท)

สีปากตัดขอบดวยสีแดง แลวใชลิปไชนเซอรเคิลสีทอง (ไครโยแลนลิปไชนเซอรเคิล) ทำใหริมฝปากอวบอิ่มเปนประกาย 

คิ้วสวยมีเสนหมาตรฐานความงามระดับโลก ซึ่งคุณก็สามารถรองทำไดดวยตัวเอง หรือตองการคำแนะนำเชิญปรึกษาเราไดที่ 

บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ จำกัด โทรศัพท 02-363-7699

Before After

1 2

3

“สวยระดับนางงามจักรวาล ในเวลาเพียง 5 นาที”

วันนี้นางแบบของเราแต่งตาโทนน้ำาตาล (ไครโยแลน

อายชาโดว์ เซ็ท) สีแก้มส้มอมชมพู (เดอร์ม่าคัลเลอร์ 

ไลท์ บรัชเชอร์ ไทรโอ เซ็ท) สีปากตัดขอบด้วยสีแดง 

แล้วใช้ลิปไชน์ เซอร์เคิล สีทอง (ไครโยแลนลิป ไชน์

เซอร์เคิล) ทำาให้ริมฝีปากอวบอิ่มเป็นประกาย คิ้วสวย

มีเสน่ห์มาตรฐานความงามระดับโลก ซึ่งคุณก็สามารถ

ทดลองแต่งได้ด้วยตัวเอง

หรือต้องการคำาแนะนำาเชิญปรึกษาเราได้ที่ 

บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด 

โทรศัพท์ 02-363-7699
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แชร์ประสบการณ์

ชื่อเล่น    นิต   
อายุ      51 ปี   
อาชีพ     แม่บ้าน
จังหวัด    ชุมพร 

ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้

โอริซอล เทน  เซียนฟง 

กุมภาพันธ์  พ.ศ.2555 มีนาคม  พ.ศ.2555

คุณนิตยา เตียวประยุสกุล

รักษาโดยการรับประทานยาของแพทย์แผนปัจจุบัน

มาตลอด จนในปี พ.ศ.2551 คุณแหม่ม น้องสาว

ของดิฉัน  ทำางานอยู่ที่ จ.ชุมพร และเป็นสมาชิก

บริษัท ไทยธรรมฯ ได้นำาน้ำามันเมล็ดองุ่นสกัดเย็น

ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า มาให้ดิฉันรับประทาน ซึ่ง

ตอนแรกดิฉันรับประทานไม่สม่ำาเสมอ เพราะ

ดิฉันคิดว่าตัวเองไม่เป็นอะไรมาก ยังสามารถใช้

ชีวิตประจำาวันได้ จนกระทั่ง เดือน พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2554  ดิฉันเริ่มมีอาการหนักมากขึ้นเรื่อยๆ  

คือปวดตามข้อมาก จนทำาอะไรไม่ได้ แม้กระทั่ง

ลุกขึ้นยืนหรือทานข้าวเอง ปวดตลอดเวลา ไม่

สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ดิฉันจึงตัดสินใจลง

ไปอยู่ จ.ชุมพร อาศัยอยู่กับญาติ เพราะต้องมี

คนดูแลดิฉันตลอดเวลา ดิฉันรักษาตัวด้วยการ

รับประทานยาแพทย์แผนปัจจุบัน ในช่วงแรก 

“ ในปี พ.ศ.2549 ดิฉันมีอาการปวดตามข้อต่างๆ 

จึงได้ไปพบแพทย์  แพทย์วินิจฉัยว่า ดิฉันเป็น

โรคปวดข้อชนิดรูมาตอยด์ แต่ดิฉันมีอาการไม่หนัก

มาก ยังสามารถใช้ชีวิตประจำาวันได้ตามปกต ิ  ดิฉัน พ.ศ. 2555 น้องสาวของดิฉันท่ีเป็นสมาชิกไทยธรรม

มาพบ จึงไปปรึกษากับคุณอ้อย ผู้อำานวยการศูนย์

ดิฉันเคยนำาสมุนไพรจีนมารักษา ผลปรากฏว่า 

ร่างกายของดิฉันบวมขึ้นตามข้อ และปวดมากขึ้น 

มีอาการตัวซีดมาก จนกระทั่งเดือน กุมภาพันธ์

ชุมพร คุณอ้อยแนะนำาให้รับประทาน  น้ำามันปลา

สูตรเข้มข้น สารสกัดจากสาหร่ายสีแดง โคคิวเทน

ผสมน้ำามันรำาข้าว และจมูกข้าว สมุนไพรจีน  

สารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม  และน้ำามัน

เมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า ผล

ปรากฏว่า หลังจากที่รับประทานไป 1 สัปดาห์

ดิฉันสามารถลุกข้ึนยืนเองได้ แล้วเดินได้ 2-3 ก้าว 

สัปดาห์์ที่ 2 ดิฉันเดินไปเข้าห้องน้ำาเองได้  ข้อที่

บวมก็เริ่มยุบลง  และหลังจากนั้นอีก 1 เดือน 

หน้าตาสดใส เดินได้ปกติ ปัจจุบันดิฉันมีอาการ

ดีขึ้นจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ขอขอบคุณ 

บริษัท ไทยธรรมฯ อย่างยิ่งค่ะ ”

ฟิชเชอร์ ฟิช ลาดีน  สเต็มแมค เกรพออยล์พลัส

 

โอริซอล เทน  เซียนฟง 

 “ปวดข้อมา 6 ปี หลังจากดิฉันรับประทานไป 1 สัปดาห์ ดิฉันสามารถลุกขึ้นยืนเองได้”



“แพทย์วินิจฉัยว่า ดิฉันต้อง

 ทำาการรักษาถึง 18 เดือน

 แต่หลังจากที่รับประทานได้

 6 เดือน ดิฉันก็เดินได้ปกติ”
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แชร์ประสบการณ์

ชื่อเล่น    นัน   
อายุ      55 ปี   
อาชีพ     นักธุรกิจไทยธรรม
จังหวัด    เชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้

ลาดีน  

กลับเดินได้ภายใน 6 เดือน   จึงขอขอบคุณ 

บริษัท ไทยธรรมฯ มากๆค่ะ ที่มีสิ่งที่ดีๆให้ดิฉัน”

เกรพซีด พลัส

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

คุณกุสุมา มณีวรรณ

“ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 ดิฉัน

ประสบอุบัติเหตุรถชนขาหักสองท่อน บริเวณ

หน้าโรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่ ดิฉันต้องนอน
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานกว่าครึ่งเดือน 

หลังจากน้ันลูกสาวของดิฉันจึงให้ย้ายไปรักษาตัว

ท่ีโรงพยาบาลชลบุรี เพ่ือจะได้ดูแลได้อย่างใกล้ชิด 

แพทย์โรงพยาบาลชลบุรีวินิจฉัยว่า ดิฉันจะต้อง

ทำาการรักษานานถึง 18 เดือน และห้ามเดิน

เพราะว่าอาจเกิดการหักได้อีก  น้องสาวของ

ดิฉันที่อยู่จังหวัดนครปฐม และเป็นสมาชิกบริษัท 

ไทยธรรมฯ ทราบข่าว จึงได้แนะนำาผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารของบริษัท ไทยธรรมฯ มาให้ลอง

รับประทาน ในตอนแรก ดิฉันก็ไม่เช่ือแต่ก็ลอง

รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คือ สารสกัด

จากกระดูกอ่อนปลาฉลาม และสารสกัดจาก

เมล็ดองุ่นผสมสารสกัดมะเขือเทศ หลังจากท่ีลอง

รับประทานได้ประมาณ 6 เดือน ก็เดินได้เป็นปกติ 

ดิฉันรู้สึกดีใจมาก เพราะจากคนท่ีแพทย์วินิจฉัย

ว่า จะต้องรักษานานถึง 18 เดือน และห้ามเดิน



แชร์ประสบการณ์

คุณสิภาพัฒน์ เนตรนาราสวัสด์ิ

	  

	  

พ.ศ.2546 พ.ศ.2555

“ ดิฉันไม่สบายเป็นไข้หวัด จึงไปพบแพทย์ ซ่ึงแพทย์

ได้ส่ังจ่ายยากลุ่มเพนนิซิลินแก้หวัดมาให้รับประทาน 

ดิฉันรับประทานไปม้ือแรก  3  เม็ดตามท่ีแพทย์ส่ัง

ปรากฎมีผ่ืนข้ึนตามลำาตัว แขน ขา จึงไปพบแพทย์

อีกครั้งเพราะคิดว่าน่าจะเกิดจากการแพ้ยา แต่

แพทย์แจ้งว่าไม่ได้แพ้ยาแต่อย่างใด หลังจากนั้น

ดิฉันจึงรับประทานยาต่อตามท่ีแพทย์ส่ัง ปรากฎว่า

อาการไม่ดีข้ึน แต่กลับย่ิงแย่ลงกว่าเดิม ลุกข้ึนจาก

ท่ีนอนไม่ไหว แถมอาการก็ทรุดลงมาก  แล้วยังมี

ผื่นแดงพองขึ้นเต็มไปหมด รวมทั้งปากพองจนมี

เลือดออก ญาติจึงพาไปโรงพยาบาล ซึ่งแพทย์

แจ้งว่าถ้ามาช้ากว่านี้สัก 1 ชั่วโมง อาจทำาให้

ตาบอดได้ เพราะลูกตาดำาของดิฉันกลายเป็นสีขาว

แล้ว หลังจากน้ันดิฉันก็อยู่ในข้ันตอนการรักษา

ของแพทย์ ซ่ึงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 14 วัน 

พออาการดีขึ้นก็กลับบ้าน  แต่ถึงอาการจะดีขึ้น 

แต่ตามร่างกายก็ยังมีร่องรอยของแผลเป็นเต็มไป

หมด ซ่ึงเป็นผลมาจากท่ีผิวหนังลอก จนทำาให้ทั่ว
ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้

ชื่อเล่น     ตุ่น  
อายุ       45 ปี    
อาชีพ     นักธุรกิจไทยธรรม
จังหวัด    ราชบุรี 

เกรพซีด พลัส  

ร่างกายมีรอยแผลเป็นด่างๆ เหมือนคนที่โดน

ไฟไหม ้ ผิวหนังลอก ซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกว่าเราต้อง

ทำาใจยอมรับเป็นคนท่ีมีผิวด่าง แบบน้ีไปตลอดชีวิต 

จนกระทั่งมีคนรู้จักชวนให้ไปร่วมฟังสัมมนาบริษัท 

ไทยธรรมฯ ซ่ึงจัดท่ี จ.ราชบุรี จึงตัดสินใจลองซื้อ

สารสกัดจากเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดจาก

มะเขือเทศ รับประทาน หลังจากรับประทานวันละ  

2  แคปซูลก่อนนอน ได้ประมาณ 2 สัปดาห์ ก็

เริ่มมีคนทักว่าไปทำาอะไรมา ดูดีขึ้น ดูผิวพรรณ

บนใบหน้าใสขึ้น และรอยด่างตามร่างกายก็จางลง  

หลังจากนั้นประมาณ 2 เดือน ผิวของดิฉันก็

กลายเป็นปกติ ขอขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ 

มากค่ะ ที่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพ 

และราคาไม่แพงมาเพื่อพวกเรา ตอนนี้ดิฉันมี

รายได้จากการแนะนำา และบอกต่อ เดือนละเกิน

ครึ่งแสนมา 7 ปี แล้วค่ะ”
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“ดิฉันทำาใจยอมรับเป็นคน

ทีมี่ผิวด่างไปตลอดชีวิต จนกระท่ัง

มีคนรู้จักชวนไปฟังสัมมนา

 บริษัท ไทยธรรมฯ”



แชร์ประสบการณ์

     

ชื่อเล่น     แหม่ม 
อายุ        39 ปี  
อาชีพ      นักธุรกิจไทยธรรม
จังหวัด     เพชรบุรี 

ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้

เกรพซีด พลัส  เดม่าโกลด์ เอ็กซ์  

จีที โกลด์  บีดริงคส์คอลลาเจนวัว 

“ ก่อนหน้านี้ดิฉันเป็นคนที่มีผิวหน้ามัน สีผิวก็

ดูคล้ำา มีสิวขึ้นเต็มหน้า และเม่ือใดดิฉันแกะสิวก็

เกิดจุดด่างดำา ทำาให้ดิฉันขาดความม่ันใจในตัวเอง

มาก ยิ่งอายุมากขึ้น ดิฉันยิ่งกลัว อยากจะหยุด

เวลาเอาไว้ที่เลข 3 ไม่อยากให้เลยไปเลข 4 

เลย จนเมื่อ พ.ศ.2553 ดิฉันได้มีโอกาสรู้จักกับ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัท ไทยธรรมฯ

เมื่อดิฉันได้สะดุดตากับป้ายคำาว่า “ย้อนวัย” หน้า

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรมเพชรบุรี จึงได้เข้าไปสอบถาม

คุณน้อย วิภากมล เจริญยิ่ง คุณน้อยจึงแนะนำา

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการย้อนวัย และดูแล

ผิวพรรณ ประกอบไปด้วย สารสกัดจากเมล็ดองุ่น

ผสมสารสกัดจากมะเขือเทศ คอลลาเจนเปปไตด์

โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง สารอาหารเพื่อการ

ย้อนวัย รับประทานไปประมาณ 1 เดือน ก็

เร่ิมเห็นผลจนคนรอบข้างเร่ิมทัก ผิวพรรณดูสดใส

ข้ึน จนแฟนดิฉันทักว่า ไปแอบทำาอะไรมาดูเด็กลง 

เพ่ือนและคนรู้จักต่างเข้ามาทักถึงความเปล่ียนแปลง

ของดิฉัน หลายคนสนใจท่ีจะใช้ผลิตภัณฑ์ จนทำาให้

พ.ศ.2548  พ.ศ.2555

คุณณัฐศิกาญจน์ ชุมวรฐายี

ดิฉันมีรายได้ครึ่งแสนต่อเดือนอีกด้วย ขอขอบคุณ 

บริษัท ไทยธรรมฯ ที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆ จนทำาให้ฝัน

ของดิฉัน และผู้หญิงหลายๆคนเป็นจริงค่ะ”
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“เวลาผ่านไป 1 เดือน 

แฟนดิฉันทักว่า

ไปแอบทำาอะไรมาดูเด็กลง”



แชร์ประสบการณ์

ชื่อเล่น   น้องน้ำาตาล   
อายุ      9 ขวบ  
อาชีพ    นักเรียน
จังหวัด    สงขลา

“ 

ร้องไห้โดยที่ไม่ทราบสาเหตุ และเป็นไข้หวัดบ่อย

มาก ดิฉันกลุ้มใจไม่รู้จะช่วยลูกยังไง จึงตัดสินใจ

พาน้องไปพบแพทย์ แพทย์ตรวจอาการน้องแล้ว

แจ้งว่า น้องไม่มีอาการอะไรผิดปกติเลย ดิฉันจึง

ตัดสินใจหันหน้าเข้าวัด ให้พระท่านพรมน้ำามนต์ 

ไปมาหลายวัดก็ไม่หาย  ดิฉันเครียดมาก หาทาง

ทุกวิธีท่ีสามารถทำาได้  จนกระท่ัง เม่ือต้นปี 2554 

ตอนนั้นน้องอายุ  8  ปี  ได้มีโอกาสไปฟังการ

สัมมนาของ บริษัท ไทยธรรมฯ ที่จังหวัดพัทลุง

ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้

ฟิช โฟร์ตี้

ผ้าห่ม Vitop

ด.ญ.อมรรัตน์ ละอองแก้ว

ต้ังแต่แรกเกิด น้องน้ำาตาลมีอาการร้องไห้ตอนดึก ท่ีน่าดใีจอีกอย่างก็คือ ผลสอบของน้องน้ำาตาลดีขึ้น

มาก คือสอบได้ที่ 1 และผลสอบ NT ก็สอบได้

คะแนนเต็ม ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจในตัวลูกมากๆค่ะ

ขอขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ ที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆ

ให้ทุกคนได้ใช้กันค่ะ ”

ดิฉันจึงตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมา

ให้น้องรับประทาน คือ น้ำามันปลาสำาหรับเด็ก 

หลังจากรับประทานประมาณ 1 เดือน อาการ

ไข้หวัดของน้องน้ำาตาลที่เป็นบ่อยๆก็เริ่มหายไป 

ประมาณเดือน มิถุนายน 2554 จึงตัดสินใจซื้อ 

ผลิตภัณฑ์ผ้าห่มไวทอปเส้นใยอัจฉริยะ ให้น้อง 

และเริ่มสังเกตเห็นว่า อาการร้องไห้ตอนดึกของ

น้องก็หายไป หลังจากนั้นน้องน้ำาตาลก็อาการดี

ขึ้นเร่ือยมา ปัจจุบันนี้น้องมีอาการดีขึ้นมาก และ
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“รับประทานน้ำามันปลาได้ 1 เดือน

 อาการไข้หวัดของน้องน้ำาตาล

ท่ีเป็นบ่อยๆก็เร่ิมหายไป”



แชร์ประสบการณ์

ชื่อเล่น   บี   
อายุ     51 ปี   
อาชีพ    ค้าขาย
จังหวัด   สงขลา 

ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้

“ เร่ิมจากท่ีริมฝีปากล่างของดิฉันเป็นแผล มีหนอง 

และเลือดซึมโดยไม่ทราบสาเหต ุ เวลาที่ทานข้าว 

เกรพซีด พลัส

 ยาสีฟัน Vitop

คุณปียามาตร  จันทิวโรจน์

หรือว่าแปรงฟันจะรู้สึกเจ็บมาก จนแทบจะร้องไห้ 

ดิฉันจึงตัดสินใจไปพบแพทย์ แพทย์วินิจฉัยว่า

แพ้แสงแดด จึงให้ยากลับมารับประทานท่ีบ้าน 

หลังจากท่ีรับประทานยาอยู่ซักพักก็ไม่หาย  จึงกลับ

ไปพบแพทย์อีกครั้ง แพทย์จึงนำาชิ้นเนื้อที่บริเวณ
ริมฝีปาก ไปตรวจเพื่อหาเชื้อมะเร็ง แต่ก็ไม่พบ 

ดิฉันรู้สึกหมดหนทางในการรักษา จนกระทั่ง

ได้มาพบกับ คุณนงเยาว์  ล่องแก้ว  ซึ่งได้แนะนำา 

ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันไวทอป หลังจากที่ใชผ้ลิตภัณฑ์ 

และควบคู่ไปกับการรับประทาน สารสกัดจาก

เมล็ดองุ่นผสมสารสกัดจากมะเขือเทศ เป็นเวลา 

3 เดือน  ผลปรากฎว่าจากแผลที่เป็นหนอง มี

เลือด ก็เริ่มแห้ง และหายไปในท่ีสุด ดิฉันรู้สึก

อัศจรรย์ใจมาก ปัจจุบันอาการทุกอย่างของดิฉัน

เป็นปกติแล้วค่ะ  ไม่มีแผล หรืออาการเจ็บอีก

เลย ขอขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ มากเลยค่ะ 

ที่ทำาให้ดิฉันไม่ทรมานอีกต่อไป ”

35

“หลังจากท่ีใช้ยาสีฟัน Vitop 

ควบคู่ไปกับการรับประทาน

สารสกัดจากเมล็ดองุ่น

ผสมสารสกัดจากมะเขือเทศ

ได้ 3 เดือน แผลก็เร่ิมแห้ง

และ หายไปในท่ีสุด”



บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด 

จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ คร้ังท่ี 1/2012 

ภายใต้ชื่อ TDA New Product Training 

2012-1 โดยเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ท้ัง

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เวชสำาอาง 

และผลิตภัณฑ์ Kryolan กว่า 20 รายการ 

ให้กับศูนย์จำาหน่ายไทยธรรม ทั้งศูนย์ใหญ ่

และศูนย์ย่อยทั่วประเทศ กว่า 150 ศูนย์ 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา

TDA New Product Training 2012-1
ประมวลภาพ
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ศูนย์ใหญ่ไทยธรรมหาดใหญ่ เปิดให้บริการแล้ว 

บนทำาเลทอง  ห่างจากสนามบินหาดใหญ่ เพียง 

7 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 25 มีีนาคม 2555 โดย

ผู้อำานวยการศูนย์คนเก่ง คุณนงเยาว์ ล่่องแก้ว 

และ คุณชัชชัย ชีช้าง 

 สนใจสอบถามข้อมูล 

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

    
   

      
  

  
 

สนใจปรึกษาปัญหาสุขภาพ และความงาม 

โทร.081-897-3973 และ 074-552-026

 “เปิดให้บริการแล้ว” 
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ให้รางวัลกับตัวเอง และคนที่คุณรักไป
สวิสเซอร์แลนด์กับไทยธรรมนะคะ

2013 ใบไม้ผลิที่สวิสเซอร์แลนด์
ดินแดนที่สวยงามดั่งความฝัน

สมกับที่รอคอย! สุดยอด Promotion 
ท่องเที่ยวไปกับไทยธรรม 2013 ท่องเที่ยว
สวิสเซอร์แลนด์ ไปกับดินแดนที่สวยงามราวกับ
เทพนิยายในฝัน 6 วัน 4 คืน เย่ียมชมสวนดอกไม้
แห่งเมืองเจนีวา ถ่ายภาพนาฬิกาดอกไม้อันลือช่ือ 
เที่ยวเมืองโลซานน์ ชมมหาวิหาร นั่งกระเช้าสู่
ยอดเขาทิตลิส ยอดเขาซึ่งสูงที่สุดในตอนกลาง
ของประเทศ สัมผัสกับดอกไม้งาม และหิมะสีขาว
ในทริปเดียวกัน ไปด้วยกันให้ได้นะคะ แล้วอย่า
ลืมพาคนรักของคุณไปด้วย 

กติกาท่องเที่ยว
-  มีตำาแหน่งโกเมนขึ้นไป 
- เก็บคะแนน 12 เดือน (กุมภาพันธ์ 2555 - 
มกราคม 2556) ท่องเที่ยวประมาณ มีนาคม 2556 
- คะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัว 12 เดือน สะสม
รวมกัน 396,000 คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ 33,000 
คะแนน) และคะแนนยอดกลุ่มของลูกโกเมนชั้น
ที่ 1 รวมกัน 3,168,000 คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ 
264,000 คะแนน หากมีโกเมน 8 คน เฉลี่ยยอดกลุ่ม
คนละ 33,000 คะแนนต่อเดือน)
- ต้องยื่นใบสมัคร Promotion ท่องเที่ยวก่อน วันที่ 
5 พฤศจิกายน 2555

3.คะแนนของผู้สมัครที่ทำาคะแนนเกิน 50% 
ของกฎเกณฑ์ ข้อ 1 แต่ไม่ถึง 100%  จะถูก 
Roll-Up ข้ึนไปเป็นคะแนนท่องเท่ียวของ Up-Line 
ที่ผ่านกฎเกณฑ์การคิดคะแนนในข้อ 1

กฎเกณฑ์การคิดคะแนน
1.ผู้สมัครทุกท่านจำาเป็นต้องผ่านกติกาข้อแรก 
(ยอดซื้อกลุ่มส่วนตัวสะสม 12 เดือนรวมกัน 
396,000 คะแนน) และมียอดกลุ่มส่วนตัวของ
ลูกชั้นที่ 1 สะสมเกินกว่า 50% (คะแนนกลุ่ม
ลูกโกเมนชั้นที่ 1 สะสมเกิน 1,584,000 คะแนน) 
มีสิทธ์ิรับการ Roll Up คะแนนจาก Downline 

2.คะแนนที่ผ่านการ Roll Up จนเสร็จสิ้นแล้ว
สามารถนำามาคำานวณเป็นมูลค่าต๋ัวท่องเที่ยวได้ 
เช่น ทำาคะแนนได้ 80% จากกติกา จ่ายเงินสด
ค่าตั๋วเป็นมูลค่า 20% ของค่าตั๋ว เป็นต้น
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ต้องการศูนย์ใหญ่ในจังหวัดต่อไปนี้

“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

      ครอบครัว ไทยธรรม”

ข่าว... ประชาสัมพันธ์

1. คุณปนัดดา วิถีพัฒน์ (มด)  

   โทร. 08-3069-2188 

2. คุณรัชชาภา ไชยมล (วิว)  

   โทร. 08-3069-2194

3. คุณกัณฐิกา การะวงษ์ (ทราย)

    โทร. 08-6367-7806

         

ภาคกลาง
•	กรุงเทพฯ	(เขตละ	1	ศูนย์)
•	กาญจนบุรี
•	ฉะเชิงเทรา
•	ชัยนาท
•	ประจวบคีรีขันธ์
•	นนทบุรี
•	ปทุมธานี
•	พระนครศรีอยุธยา
•	ราชบุรี
•	ลพบุรี
•	สมุทรสงคราม
•	สมุทรสาคร
•	สุพรรณบุรี
•	สระบุรี
•	สิงห์บุรี
•	อ่างทอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
•	กาฬสินธ์ุ
•	ขอนแก่น
•	ชัยภูมิ
•	นครพนม
•	นครราชสีมา	(อ.ปากช่อง)		
•	บุรีรัมย์
•	บึงกาฬ
•	มหาสารคาม
•	มุกดาหาร
•	ยโสธร
•	ร้อยเอ็ด
•	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
•	ก�าแพงเพชร
•	พิจิตร
•	อุทัยธานี

ภาคใต้
•	ปัตตานี
•	พังงา
•	ภูเก็ต
•	ระนอง
•	สงขลา	(อ.เมือง)
•	สุราษฎร์ธานี	(อ.เกาะพะงัน)	
•	สุราษฎร์ธานี	(อ.เกาะสมุย)		
•	ยะลา	(อ.เมือง)

ภาคตะวันออก
•	ตราด
•	นครนายก
•	ระยอง
•	สระแก้ว
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   รับรายได้เพิ่มเติมจากค่าบริหารศูนย์ย่อยอีก 2% - 5% นอกเหนือจากแผนการตลาดหลัก 

   รับรายได้เพิ่มเติมจากการเป็นตัวแทนจำาหน่าย Kryolan สุดยอดเครื่องสำาอางระดับโลกจากเวที                      

   ประกวด Miss Universe 2009 – 2011 เป็นส่วนลดเงินสดสูงสุดถึง 25% พร้อมสิทธิประโยชน์          

   ในการบริหารศูนย์ย่อย Kryolan ติดตัวอีก 3.5% และยอดจำาหน่าย Kryolan ของศูนย์ จะนำามา 

   คำานวณรวมเป็นคะแนนท่องเที่ยวต่างประเทศด้วย

   เข้าถึงสื่อออนไลน์ในการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ แผนการปันผลตอบแทน เพื่อการนำาเสนอ และสร้าง  

   ทีมงานอย่างมืออาชีพ

   เข้าถึงโปรแกรมการแจงยอดออนไลน์ของบริษัทฯ ในปี 2556 เพื่อให้ศูนย์ย่อยแจงยอดด้วยตนเอง   

   และ สมาชิกที่มาใช้บริการศูนย์ย่อย

   ได้รับ Promotion รายเดือนเฉพาะศูนย์ย่อย

   มีโอกาสไปท่องเที่ยวประเทศจีน กับการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ไวทอป เส้นใยอัจฉริยะ กระตุ้น

   การไหลเวียนโลหิต 

   มีโอกาสได้รับการแจก Walk-In ทำาการตลาด และการประชาสัมพันธ์ร่วมกับบริษัทฯ ในฐานะ 

   ศูนย์ย่อยของบริษัทฯ 

   ได้รับการประชาสัมพันธ์ศูนย์ย่อย ผ่านสื่อ Internet ใน www.thaidham.com 

   

มาเป็นศูนย์ย่อย
ไทยธรรมกันเถอะ

สร้างโอกาสธุรกิจให้กับตัวเอง สานฝันการมีอาชีพอิสระ ที่มีรายได้ไม่จำากัด กับสถานภาพ

ตลอดชีพ และสิทธิประโยชน์มากมาย ในฐานะ “ศูนย์ย่อยไทยธรรม”

ลงทุนเพียง 15,000 บาท ครั้งเดียว กับสิทธิประโยชน์ตลอดชีพ สู่เส้นทางแห่งอภิมหาเศรษฐ ีใน

ฐานะศูนย์ย่อยไทยธรรม
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ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนสมาชิกไทยธรรมทุกท่าน ส่ง E-Mail ของท่านมายังบริษัทฯ ท่ี
thaidhamallianze@hotmail.com เพื่อการรับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯอย่างใกล้ชิด โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายใดๆ

• รับ TDA Weekly Updates ข่าวสาร และความรู้ทางการแพทย์เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ไทยธรรม ทุกสัปดาห์

• รับชม Healti Secret ตอนล่าสุดบน Internet และอุปกรณ์ไร้สายทุกชนิด
• รับข่าวสาร การอบรมทั่วประเทศของบริษัทฯ
• ติดตามประสบการณ์ผู้ใช้ และงานวิจัยใหม่ๆของบริษัทฯ

Weekly News 

ให้ TDA Weekly News เป็นช่องทางการสื่อสารอย่างใกล้ชิดในครอบครัวไทยธรรมของเรา

E-Mail น้ัน สำ�คัญฉะน้ี
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ขอเชิญชวนสมาชิกไทยธรรมทุกท่าน เข้าร่วมเป็นสมาชิก TDA E-World สื่อออนไลน์
ของบริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ เพียงปีละ 150 บาท ท่านจะได้เข้าถึงการนำาเสนอ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบที่จัดเก็บง่าย พกพาสะดวก ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์์
ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือรุ่นสมาร์ทโฟน ไอโฟน ไอแพด คอมพิวเตอร์ทุกรุ่น 
ทั้งสาระความรู้ และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการนำาเสนอแบบมืออาชีพ

• Newsletter เล่มปัจจุบัน ย้อนหลังไปจนถึงเล่มที่พิมพ์ก่อนหน้า
• TDA Sales Kit กับผลิตภัณฑ์ทุกชนิด รวมทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด
• Kryolan Sales Kit
• Vitop Sales Kit
• แผนการตลาด
• เนื้อหาผลิตภัณฑ์เด่น 
• Healti Secret on Net

E-World

ท่านสามารถ Download ข้อมูลเหล่าน้ี ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านสูงสุดถึง 5 เคร่ือง
เพ่ือใช้งาน Off-Line สะดวกสบายกับการพกพาเน้ือหา สาระ และการนำาเสนอข้อมูล 
เพื่อการทำาธุรกิจติดตัวท่านไปทุกที่ ผ่านอุปกรณ์สื่อสารที่ท่านใช้อยู่แล้ว 

ต้องการสมัครเป็นสมาชิก TDA E-World ติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-363-7699
โทรสาร 02-363-4422 หรือ E-Mail แจ้งความจำานงมาท่ี thaidhamallianze@hotmail.com
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E-World
มาร่วมเป็นส่วนหน่ึงของสังคม Thaidham Online ด้วยการ Add เป็นเพ่ือนกับ Thaidham Allianze
บน Facebook

• ชมประมวลภาพกิจกรรมแบบ Update วันต่อวัน
• รับทราบข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสังคมครอบครัวไทยธรรม
• เป็น Webboard แจ้งข่าวสารระหว่างพี่น้องครอบครัวไทยธรรม

Social Network
Facebook Thaidham Allianze

“ในโลกของสุขภาพ และความงามให้ ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ อยู่เป็นเพื่อนคุณ” 

• Trend และ Technique การแต่งหน้าจาก Kryolan Thailand
• ข่าวสารการอบรมการแต่งหน้าจาก Kryolan
• โปรโมชั่นสำาหรับสมาชิก และนักธุรกิจ Kryolan
• เป็น Webboard สำาหรับสมาชิก Kryolan ผู้รักความงาม ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์

และเทคนิค สำาหรับความงามอย่างสมบูรณ์แบบ

“ในโลกของความงามสมบูรณ์แบบ ให้ Kryolan Thailand อยู่เคียงข้างคุณ”

รับรู้ข่าวสารความงามล่าสุด กับ Kryolan เคร่ืองสำาอางระดับโลก ท่ีได้รับเลือกให้เป็นเคร่ืองสำาอาง
ที่ใช้อย่างเป็นทางการบนเวทีประกวด Miss Universe  ถึง 3 สมัยจากปี 2009-2011 เพียง 
Add เป็นเพื่อนกับเรา Kryolan Thailand บน Facebook 

Facebook Kryolan Thailand
R
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โปรโมชั่นชุด ทั้งใส-ทั้งตึง
•	 Grape	Seed	Plus	lycopene	+	Collagen	V

ราคาพิเศษ

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

โปรโมช่ันชุด Double Grape Seed หน้าใส - ไร้ฝ้า
•	 Grape	Seed	Oil	Plus	Grape	Seed	Extract	+	
				Grape	Seed	Plus	lycopene	

ราคาพิเศษ

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

โปรโมชั่นชุด บำารุงหัวใจ
•	 Grape	Seed	Oil	Plus	Grape	Seed	Extract	+	
				Orezol	Ten

โปรโมชั่นชุด บำารุงสมอง และหลอดเลือด
•	Grape	Seed	Oil	Plus	Grape	Seed	Extract	+	
			Fisher	Gold

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

6	สิงหาคม	2012	–	5	ตุลาคม	2012
โปรโมชั่นประจำาเดือน

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

โปรโมช่ันชุด สมอง-หัวใจ-ไต-กระตุ้นภูมิต้านทาน

ราคาพิเศษ 

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

ราคาพิเศษ

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

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

ราคาพิเศษ 

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

โปรโมชั่นชุด กระตุ้นภูมิต้านทาน 
•	 Grape	Seed	Oil	Plus	Grape	Seed	Extract	+
				Spirumax	
	

ราคาพิเศษ

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

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



โปรโมชั่นชุด ควบคุมน้ำาตาลในเลือดสำาหรับผู้ที่มีน้ำาตาลในเลือดสูง
•		Sukar	+	Sweet	Secret	+	Grape	Seed	Plus	Lycopene	

โปรโมชั่นชุด ลดโคเลสเตอรอล
•	Chola	+	Fisher	Fish

โปรโมชั่นชุด ลดโคเลสเตอรอล
•	Chola	(2)	+	Fisher	Fish	(2)

•		Sukar	(2)	+	Sweet	Secret	+	Grape	Seed	Plus	Lycopene

•		ยอดศูนย์ย่อยทุก	30,000	บาท	ได้รับผลิตภัณฑ์	VGA	
				มูลค่า	1,400	บาท

	

(โปรโมชั่นทุก	30,000	บาท	และ	ทุก	60,000	บาท
	ไม่ซ้อนกัน	ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

	

•		ยอดศูนย์ย่อยทุก	60,000	บาท	ได้รับผลิตภัณฑ์	GT	Mac
				มูลค่า		2,400	บาท	

	

ราคาพิเศษ

2,000	บาท
จากราคาเต็ม 2,150 บาท
(2,000 PV/1,340 BV)

ราคาพิเศษ

3,000		บาท
จากราคาเต็ม 3,250 บาท
(3,000 PV/2,010 BV)

โปรโมชั่นชุด บำารุงสมอง สร้างความสูง ลูกรัก
•	 GT	Gold	(L)	+	Fisher	Pluzz		

•	 GT	Gold	(L)	+	Fisher	Pluzz	+	Vitacal		

ราคาพิเศษ 

2,400	 บาท
จากราคาเต็ม 2,700 บาท
(2,400 PV/1,680  BV)

ราคาพิเศษ 

3,000	 บาท
จากราคาเต็ม 3,580 บาท
(3,000  PV/2,100 BV)

ราคาพิเศษ 

3,000	บาท
จากราคาเต็ม 3,500 บาท
(3,000 PV/2,025 BV)

โปรโมชั่นสุดพิเศษ สำาหรับนักรีครูทคนเก่ง
แนะนำาสมาชิกใหม่ทุก 3 คน มียอดซื้อคนละ 3,000 บาท
ได้รับ PC Plant Stem Cells สเต็มเซลล์จากพืช บำารุง
ฟื้นฟู และซ่อมแซมผิวหน้า 1 ขวด มีถึง 5 ชนิดให้เลือก
ตามความต้องการเฉพาะบุคคล มูลค่าขวดละ 600 บาท

โปรโมชั่นศูนย์ย่อย 
โปรโมช่ันชุด Double Grape Seed หน้าใส - ไร้ฝ้า
•	 Grape	Seed	Oil	Plus	Grape	Seed	Extract	+	
				Grape	Seed	Plus	lycopene	

ราคาพิเศษ

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

โปรโมชั่นชุด บำารุงหัวใจ
•	 Grape	Seed	Oil	Plus	Grape	Seed	Extract	+	
				Orezol	Ten

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

โปรโมชั่นชุด สมอง-หัวใจ-ไต-ผิวพรรณ 
•	 Grape	Seed	Oil	Plus	Grape	Seed	Extract	+	
				Orezol	Ten	+	Fisher	Gold		
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ราคาพิเศษ 

1,550 บาท
จากราคาเต็ม 1,750 บาท
(1,550 PV/1,040 BV)



ตารางสัมมนา สิงหาคม 2555

ตารางสัมมนา กันยายน 2555

     วัน/เดือน/ปี         เวลา         หัวข้อ      สถานที่      วิทยากร

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ 

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ 

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ 

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ 

อาทิตย์ 9 ก.ย. 55

เสาร์ 15 ก.ย. 55

อาทิตย์ 16 ก.ย.  55

เสาร์ 22 ก.ย. 55

อาทิตย์ 23 ก.ย. 55

13.00 - 15.00 น.

13.00 - 17.00 น.

13.00 - 16.00 น.

13.00 - 17.00 น.

13.00 - 17.00 น.

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ 

อาทิตย์ 2 ก.ย. 55 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนปราจินราษฎรอำารุง
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ณ ห้องพุดน้ำาบุษย์ โรงแรมนานาบุรี
อ.เมือง จ.ชุมพร

ณ ห้องเพทาย โรงแรมรอยัลไดมอนด์
อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ณ ห้องประชุมเบญจมาศ ช้ัน 2 
โรงแรมทักษิณ
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ณ ห้องทิวลิป 2 โรงแรมนิภาการ์เด้น
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ณ ห้องประชุม โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ 

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ 

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ 

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ 

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

เสาร์ 18 ส.ค. 55

อาทิตย์ 19 ส.ค. 55

เสาร์ 25 ส.ค. 55

TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ 

ทีมงานบริษัทเสาร์ 11 ส.ค. 55 ณ ห้องอมราวดี โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค
อ.เมือง จ.ยโสธร 

อาทิตย์ 26 ส.ค. 55 ณ ห้องประชุม เทศบาลตำาบลลี้
อ.ลี้ จ.ลำาพูน

     วัน/เดือน/ปี           เวลา            หัวข้อ        สถานที่      วิทยากร

ณ ห้องประชุม อนันตารีสอร์ท&สปา
อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

ณ ห้องประชุมเทศบาลอำาเภอเมืองสตูล
อ.เมือง จ.สตูล

ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอะริเวอร์
อ.หางดง จ.เชียงใหม่

12.00 - 15.30 น.

13.00 - 17.00 น.

13.00 - 17.00 น.

13.30 - 17.00 น.

13.00 - 16.00 น.
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ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

การขายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัทฯ ในราคาที่

ต่ำากว่าราคาสมาชิก ถือเป็นการผิดกฎระเบียบ

ข้อบังคับในการทำาธุรกิจกับบริษัทฯ เนื่องจากขัด

กับหลักจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ที่ว่าด้วยการดำาเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรม และ

ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบระหว่างผู้ร่วม

ธุรกิจด้วยกัน 

ห้ามการขายผลิตภัณฑ์ต่ำากว่าราคาสมาชิก
ประกาศ

Thaidham Announcement

กราบเรียน พ่ีน้องไทยธรรมท่ีรัก และนับถือทุกท่าน

ชุดโปรโมชั่นประจำาเดือนของบริษัทฯ ถูกออกแบบ

มาจากความรัก และความปรารถนาดี ต้องการให้

พี่น้องไทยธรรม และคนที่ท่านหวังดี และห่วงใย 

มีสุขภาพที่ดีขึ้น มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม ดูดี ตาม

ที่ท่านต้องการ ในราคาที่ประหยัดลง มิได้มีไว้

เพื่อให้มีการนำาไปขายปลีกในราคาที่ต่ำากว่าราคา

สมาชิกที่บริษัทฯ กำาหนด

ขอให้พี่น้องไทยธรรมร่วมกันสอดส่องพฤติกรรม

การขายผลิตภัณฑ์ต่ำากว่าราคาสมาชิก และกรุณา

ส่งข้อมูลมายัง unique21th@yahoo.com หรือ

แจ้งพฤติกรรมดังกล่าวมายังพนักงานฝ่ายขาย 

(Area Manager) ของบริษัทฯ ได้ทุกคน บริษัทฯ

จะทำาการตรวจสอบ สืบค้น โดยบริษัทฯ จะ

ปกปิดพยานบุคคลทุกคนไว้ และหากบริษัทฯ พบ

ว่า พฤติกรรมของสมาชิกไทยธรรมท่านใดเป็น

เช่นนั้นจริง บริษัทฯ จะกระทำาการ 3 ขั้นตอน 

คือ 1. การตักเตือนด้วยวาจา 2. การตักเตือน

เป็นลายลักษณ์อักษร หากการตักเตือนด้วยวาจา

ไม่เป็นผล 3. การตัดรหัสสมาชิก หากบริษัทฯ

ทำาการตักเตือนด้วยวาจา และลายลักษณ์อักษร

แล้ว แต่ยังไม่เป็นผล

  

  

ขอแสดงความนับถือ

     

      อาริยา สาริกะภูติ

            ตัวแทนกรรมการบริหาร

 บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด

     

    

สุดท้ายนี้บริษัทฯ ขอกราบขอบพระคุณ ในความ

อุปการคุณที่พี่น้องไทยธรรมมีให้บริษัทฯ เสมอมา

และขอเชิญชวนพี่น้องไทยธรรมมาร่วมสร้างสรรค์

สังคมใหม่แห่งมิตรไมตรี คุณธรรม และจริยธรรม

ร่วมกัน  
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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
        และแฟกซ์ใบโอนเงินพร้อมกับรายการที่สั่งมาที่
        แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์แฟกซ์ 02-363-4422
โอนเข้าบัญชีชื่อ...บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด
        • ธนาคาร กรุงเทพ สาขา อินทรารักษ์

           ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 212-0-81073-0

        • ธนาคาร กสิกรไทย สาขา พระราม 9

           ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 713-2-33215-5

        • ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนสุขาภิบาล 1

           ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 265-1-22092-8

        • ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนนวมินทร์

           ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 077-2-43476-3

   2.2 ชำาระเป็นเงินสด
        • ซื้อสินค้าด้วยตนเองที่บริษัทฯ

        • สั่งซื้อทางโทรศัพท์ บริษัทฯ จัดส่ง

   2.3 ชำาระด้วยบัตรเครดิต
           ไม่คิดค่าธรรมเนียม กรณีชำาระ 1,000 บาทขึ้นไป

3.วิธีการส่งสินค้ามี 3 วิธี ดังนี้
   3.1 ส่งทางไปรษณีย์
        (กรณีท่านโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ)

   3.2 ส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
        (กรณีท่านโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ)

   3.3 ส่งโดย Messenger
        (เฉพาะเขตพ้ืนท่ีบริการ และส่ังซ้ือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน)

4.ค่าจัดส่งสินค้า (เริ่ม 7 มี.ค. 51)

     4.1 จัดส่งทางไปรษณีย์
        • สั่งซื้อ 3,000 บาท ขึ้นไป จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)

        • สั่งซื้อ 5,000 บาท ขึ้นไป จัดส่งฟรี (EMS)                 

        • ส่ังซ้ือต่ำากว่า 3,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท (EMS)

        • ส่ังซ้ือ 3,000 – 4,999 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS)

4.2 จัดส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
     • ระบุรถทัวร์ หรือรถตู้
     - สั่งซื้อ 10,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี
     - สั่งซื้อต่ำากว่า 10,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
     • จัดส่งโดย บริษัทขนส่ง NTC
     - สั่งซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี
     - สั่งซื้อต่ำากว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท
4.3 จัดส่งโดย Messenger
     • สั่งซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี
     • สั่งซื้อต่ำากว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
หมายเหตุ : กรณีท่ีสมัครสมาชิกเพียงอย่างเดียว ค่าสมัคร
สมาชิก 250 บาท ตลอดชีพ เสียค่าจัดส่งเอกสาร 50 บาท
(ลงทะเบียน) กรณีที่ไม่สามารถสมัครด้วยตนเอง
สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
    1. ซื้อสินค้าในราคาสมาชิก
    2. โฟลเดอร์ 1 ชุด (ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
       ทั้งหมด รวมถึงรายละเอียดแผนการตลาดที่มี
       ณ ปัจจุบัน)
    3. ได้รับบัตรสมาชิก โดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
    4. ผลประโยชน์ตอบแทนตามแผนการตลาดของ
       บริษัทฯ ซึ่งจะโอนเข้าบัญชีสมาชิกในวันที่ 15
       ของทุกเดือน(กรณีท่ีตรงกับวันหยุดจะโอนให้ใน
       วันทำาการถัดไป)
    5. สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษัท
เงื่อนไขการสมัครสมาชิก
    กรอกใบสมัครด้วยตนเองเท่าน้ัน โดยระบุรายละเอียด
ท่ีถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยเฉพาะ
    1.1 ชื่อ-สกุล

    1.2 ที่อยู่สำาหรับจัดส่งเอกสาร และสินค้าอย่างละเอียด

    1.3 หมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ

    1.4 เลขที่บัตรประชาชน พร้อมแนบสำาเนา

    1.5 เลขที่บัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัคร พร้อมแนบ

         สำาเนา

    1.6 ชื่อสปอนเซอร์ (ผู้แนะนำา)

    1.7 ค่าสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ 250 บาท
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          บ้านของเรา บอกข่าวคราวความเคลื่อนไหว โปรโมชั่นราย 2 เดือน โปรแกรมการบรรยาย
ทั่วประเทศ ข่าวสารทันสมัย และแพทย์ทางเลือก รวมประสบการณ์จริงจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศ
          เพียงสมัครสมาชิกเล่มละ 25 บาท (รวมค่าจัดส่ง) ปีละ 150 บาท หรือเพียงเดือนละ 12.50 บาท 
ท่านก็จะได้รับวารสาร 4 สี ขนาด A5 ความหนา 52 หน้า ส่งตรงถึงบ้านทุกฉบับ

์

4.2 จัดส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
     • ระบุรถทัวร์ หรือรถตู้
     - สั่งซื้อ 10,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี
     - สั่งซื้อต่ำากว่า 10,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
     • จัดส่งโดย บริษัทขนส่ง NTC
     - สั่งซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี
     - สั่งซื้อต่ำากว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท
4.3 จัดส่งโดย Messenger
     • สั่งซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี
     • สั่งซื้อต่ำากว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
หมายเหตุ : กรณีท่ีสมัครสมาชิกเพียงอย่างเดียว ค่าสมัคร
สมาชิก 250 บาท ตลอดชีพ เสียค่าจัดส่งเอกสาร 50 บาท
(ลงทะเบียน) กรณีที่ไม่สามารถสมัครด้วยตนเอง
สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
    1. ซื้อสินค้าในราคาสมาชิก
    2. โฟลเดอร์ 1 ชุด (ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
       ทั้งหมด รวมถึงรายละเอียดแผนการตลาดที่มี
       ณ ปัจจุบัน)
    3. ได้รับบัตรสมาชิก โดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
    4. ผลประโยชน์ตอบแทนตามแผนการตลาดของ
       บริษัทฯ ซึ่งจะโอนเข้าบัญชีสมาชิกในวันที่ 15
       ของทุกเดือน(กรณีท่ีตรงกับวันหยุดจะโอนให้ใน
       วันทำาการถัดไป)
    5. สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษัท
เงื่อนไขการสมัครสมาชิก
    กรอกใบสมัครด้วยตนเองเท่าน้ัน โดยระบุรายละเอียด
ท่ีถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยเฉพาะ
    1.1 ชื่อ-สกุล

    1.2 ที่อยู่สำาหรับจัดส่งเอกสาร และสินค้าอย่างละเอียด

    1.3 หมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ

    1.4 เลขที่บัตรประชาชน พร้อมแนบสำาเนา

    1.5 เลขที่บัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัคร พร้อมแนบ

         สำาเนา

    1.6 ชื่อสปอนเซอร์ (ผู้แนะนำา)

    1.7 ค่าสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ 250 บาท
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ผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะ

จากเส้นใย

ถักทอจากเส้นใย MBF โดยมีแร่ธาตุ 42 ชนิด ให้คล่ืนฟาร์อินฟาร์เรด รังสีแห่งชีวิต กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต 

ซ่อมแซมเซลล์ ทำาให้ออกซิเจนไปเล้ียงเน้ือเย่ือมากข้ึน ลดอาการอักเสบ ลดบวม คลายกล้ามเน้ือ ลดอาการเจ็บปวด 

และอ่อนล้า

ก
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