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โคคิวเทน

งานวิจัยใหมของ

สารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง บํารุงหัวใจ

มะเร็งตอมลูกหมาก
กับอาหารเสริม

สารอาหารปองกันมะเร็งต่อมลูกหมาก

มหัศจรรย

สารสกัดเมล็ดองุน

สารอาหารสําคัญปกปองหลอดเลือด ปองกันฝา

25.-

การเปลี่ยนแปลง

สวัสดีค่ะ พี่น้องสมาชิกไทยธรรมที่รักทุกท่าน
พบกันครั้งนี้นำาเรื่องที่ ได้ยินกันบ่อย..พูดกันบ่อย
ในช่วงนี้นับแต่ประธานาธิบดี โอบามา ชนะเลือกตั้ง
มาได้แบบชนะขาดลอยด้วยประโยคเดียวทีว่ า่ “Change”
“การเปลี่ยนแปลง เปนของขวัญที่ดีที่สุดสำาหรับทุกคน”
แต่ทุกคนจะให้ความสนใจ และให้ความหมายกับคำาว่า
การเปลี่ยนแปลง กันไปในแง่ไหน อย่างไรบ้างคะ
การเปลี่ยนแปลงมีทั้ง 2 ลักษณะ รอให้เปลี่ยนเอง
เช่น ทางศาสนากล่าวไว้ชีวิตคือการเปลี่ยนแปลง ตาม
วัฏจักรวงเวียนชีวิต เกิด แก่ เจ็บ ตาย ฯลฯ หรือ
เปลี่ยนชีวิตของตัวเอง โดยเลือกของตัวเอง ..ชีวิต..จาก
100 % คุณเชื่อมั้ยว่าเกิดสิ่งที่เรียกว่า อุบัติขึ้นโดย
เราควบคุมไม่ได้ เช่น ดินถล่ม โดนรถปาดหน้า..ฯลฯ
คิดแล้วเพียงแค่ 10% แต่สิ่งที่เราควบคุมหรือกำาหนดได้
ด้วย เช่น เมื่อดินถล่ม..เราตั้งสติให้เร็ว เร่งแก้ปัญหา..,
เมื่อรถปาดหน้า เราเลือกไม่ปาดตอบ... นั่นคือสิ่งที่เรา
กำาหนดได้ ..และมีถงึ 90% โดยทีม่ ผี เู้ ชีย่ วชาญตามเก็บสถิติ
และสรุปไว้
ความสำาเร็จ ความล้มเหลว ความสมหวัง ความมัน่ คง
ความมั่งคั่ง ความสุข หรือความทุกข์ใดๆในชีวิต ล้วน
ขึน้ อยูก่ บั การกระทำาของตัวเราเองทัง้ นัน้ ถ้าไม่อยากจมอยู่
กับความล้มเหลว ความทุกข์ ความลำาบาก ความแพ้พา่ ย
ที่ทุกคนกลัวหรือกำาลังเผชิญอยู่ ก็ต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยน
เปลีย่ นให้ทกุ อย่างเป็นตรงกันข้าม ซึง่ ง่ายมาก เพราะเริม่ ที่
ตัวเรา เปลี่ยนที่ตัวเรา โดยเปลี่ยนจิตสำานึกของเราให้
เชือ่ ว่าทำาได้ ทำาแล้วดี ..เราเป็นผูน้ าำ ในการเปลีย่ นแปลงได้
..เราเป็นผู้ตามในการเปลี่ยนแปลงได้...ถ้าเรามั่นใจ
ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี แล้วคุณจะรู้ว่าคุณเปลี่ยน
ชะตากรรมตัวเองได้ ..คุณสามารถเปลีย่ นชีวติ ทีเ่ คยจมอยู่
ให้ลอยเฟองฟูขึ้นมาอย่างตรงกันข้าม เป็นความสำาเร็จ
ความสุข ความก้าวหน้า ความสะดวกสบาย และ ชัยชนะ
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ได้ โดยไม่ตอ้ งอาศัยใคร อาจจะพึง่ พิงใจกับใครสักคน แต่
นั่นเป็นรายละเอียด หลักใหญ่อยู่ที่ตัวคุณเพียงคนเดียว
ถามตัวเองอีกครั้งว่า ต้องการสิ่งใหม่ที่ดีกว่า ยิ่งใหญ่
กว่าเดิมหรือเปล่า.. ต้องการเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณหรือ
ไม่ ..ต้ อ งการเปลี่ ย นชะตากรรมให้ เ ป็ น แบบไหนที่
คุณต้องการ
ในที่นี้เราพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงในมุมในแง่ของ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ไ ปสู ่ สิ่ ง ใหม่ ๆ ที่ ทำ า ให้ ชี วิ ต จิ ต ใจเรา
พัฒนาและมีคุณค่ามากขึ้น แต่สิ่งเก่า คนเก่าที่ดีอยู่แล้ว
เขาเดินเคียงคูเ่ ราตลอดเวลาต้องเก็บรักษาเขาไว้ดๆี นะคะ
นัน่ คือ ความรักทีค่ อยขนาบ เสริม สนับสนุน ประคองโอบอุม้
นี่เป็นพลังเสริมส่งจริงๆ แต่เราสร้างทุกสิ่งได้ใหม่ด้วยตัว
เอง โดยมีความหวัง เป็นกำาลังใจ และมีเปาหมายเป็น
ความสำ า เร็ จ ที่ ร ออยู ่ ตั ว อย่ า งแค่ เ พี ย งคุ ณ เริ่ ม ใช้
สเต็มเซลส์เซรั่ม ลดริ้วรอย ให้ความชุ่มชื้น เป็นประจำา
นับแต่ตอนนี้พร้อมทาน GT MAC 1 เดือน ถ่ายรูป
เก็ บ ก่ อ น-หลั ง ให้ เ ห็ น การเปลี่ ย นแปลงหรื อ ถามถึ ง
แนวทาง ความสำาเร็จ กับผู้ที่ประสบความสำาเร็จไป
ก่อนเรา อย่างผู้นำาตำาแหน่งเพชรบริหารของเราทั้ง
6 คน ก็ เ ชื่ อ เหลื อ เกิ นว่ า คุ ณ จะได้ คำ า ตอบของการ
กล้าเปลี่ยนแปลง และสามารถกำาหนดชีวิต เปลี่ยน
ชะตากรรมไปสู่ ความสุข ความสำาเร็จ และชัยชนะ
อย่างที่คุณต้องการและรอคอย โชคดีค่ะ
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ไทยธรรม 2011/2012
ก้ า วเข้ า สู ่ ค รึ่ ง หลั ง ของปี 2011 กั บ ครอบครั ว
ไทยธรรม พร้อมกับผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ ที่ทยอยออกมา
เพื่อให้พี่น้องไทยธรรม ได้นำาไปแนะนำาให้ตรงกับความ
ต้องการของผูบ้ ริโภค ดิฉนั เคยชมภาพยนตร์อยูเ่ รือ่ งหนึง่
ตัวเอกเป็นผู้ชายชาวจีน ที่ต่อสู้ด้วยมือเปล่าเก่งมาก
มีอยู่ฉากหนึ่ง เขาพูดว่า เมื่อหัวใจเขาเต้นเร็วขึ้น ภาพที่
เคลือ่ นไหวตรงหน้าเขาจะหยุดนิง่ ทำาให้เขาไม่เคยพลาดเปา
ดิฉันเคยอ่านเรื่องราวของนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลก คือ
นายไทเกอร์ วูดส์ เขาให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อเขาตีลูกกอล์ฟ
เขาเห็ น ภาพตรงหน้ า เคลื่ อ นไหวช้ า ลง โลกเหมื อ น
จะหยุดนิง่ ลงชัว่ ขณะ แล้วเขาก็เห็นภาพลูกกอล์ฟของเขา
ค่อยๆ ลอยไปลงหลุมเหมือนจับวาง
ทฤษฎีของคลื่นพลังงานบอกว่า เมื่อเรามีสมาธิ
และจิตของเรานิ่งถึงระดับหนึ่ง ภาพรอบตัวของเราจะ
เคลื่อนไหวช้าลง เราจะทำาทุกอย่างได้แม่นยำา และมี
สติ ม ากขึ้ น ตอนนี้ ใ นโลกการแพทย์ ข องการย้ อ นวั ย
การฝกสมองซีกขวา เป็นสิง่ ทีน่ กั วิทยาศาสตร์ให้ความสนใจ
กั น อย่ า งมาก เพราะสมองซี ก ขวา คื อ สมองแห่ ง
การสร้างสรรค์และจินตนาการ ยิ่งไปกว่านั้น ในทฤษฎี
ของพลังจิต การพัฒนาสมองซีกขวา ซีกซึ่งผ่านการ
“รับรู”้ มากกว่าการ “คิด” จะทำาให้เราเข้าถึงคำาตอบของ
สิ่งที่เราต้องการค้นหาง่ายขึ้น คำาตอบที่เราค้นหา อาจจะ
มาในรูปของคำาพูดบางคำาของใครบางคน ที่ทำาให้เราได้
คำาตอบ อาจจะมาในรูปของความฝันยามคำ่าคืน อาจจะ
มาในรูปของบทความในหนังสือบางเล่ม ที่เราเปิดอ่าน
หรื อ อาจจะมาเฉยๆเหมื อ นเป็ น ความคิ ด ของเราเอง
แต่แท้จริงเป็น “ความรู้” ที่ถูกส่งตรงมาจากจักรวาล
การฝ ก สมองซี ก ขวา ทำาได้โดยการพยายามใช้
ร่างกายซีกซ้ายของท่าน ทำากิจกรรมต่างๆ ในชีวติ ประจำาวัน
แม้ ว ่ า ท่ า นจะไม่ ถ นั ด ในตอนแรกก็ ต าม ท่ า นจะได้
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

บข อาง เนนี
้
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ประสบการณ์ใหม่ๆทีส่ นุกสนาน ราวกับได้ยอ้ นกลับไปหัด
ทำาสิ่งต่างๆ เป็นครั้งแรกในยามเยาว์วัย
เมื่อเราพยายามหาหนทางสู่ความสำาเร็จ ทั้งใน
ด้านธุรกิจ หรือ ชีวิตส่วนตัว และ เราหมกมุ่นจนไม่อาจ
หยุดคิดเรือ่ งทีเ่ รากังวลได้ ทฤษฎีของคลืน่ พลังงาน แนะว่า
ให้เราหยุดคิด และ ปล่อยวาง หันไปทำาเรือ่ งอืน่ ทีร่ นื่ รมย์กว่า
เช่น ฟังเพลง นั่งสมาธิ ออกกำาลังกาย เมื่อเราปล่อยวาง
คำาตอบและการแก้ปัญหาจะปรากฏขึ้นเอง
พวกเราต่างเป็นนักเรียนในโลกใบนี้ สิ่งที่ดิฉันนำา
มาแบ่งปัน เป็นสิ่งที่ดิฉันได้ประสบการณ์ตรง ผ่านการ
สอนจากครูหลายรูปแบบ ในครึ่งหลังของปี 2011 นี้
ขอให้พวกเราครอบครัวไทยธรรม ลองฝกการแก้ปัญหา
ด้วยวิธีการนิ่ง อยู่ในสมาธิ และปล่อยวาง แล้วหากใคร
มีประสบการณ์จากวิธเี ช่นนี้ ขอให้พวกเรานำามาแบ่งปันกัน
โลกของเราไทยธรรม ก็จะเป็นโลกรื่นรมย์ที่เต็มไปด้วย
การเรียนรู้ แบ่งปัน และมิตรไมตรี ค่ะ

ขอแสดงความนับถือ
ภ.ญ.อาริยา สาริกะภูติ
กรรมการผู้จัดการ
unique21th@yahoo.com
โทรสาร 02-363-4027
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บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด
โครงการพรีเมี่ยม เพลส
เลขที่ 21/281-284 ซ.นวลจันทร์ 50
แขวงนวลจันทร์ เขตนวลจันทร์
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มาโนต เฉียบแหลมดี
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เพือ่ นไทยธรรมทีร่ กั จากการที่ได้เดินทางไปพบปะสมาชิกทัว่ ประเทศ พบ
ว่าสมาชิกใหม่ๆของเรา กระหายความรู้ ทั้งเรื่องผลิตภัณฑ์และแผนการตลาด
รวมถึงวิธกี ารอย่างไรทีจ่ ะแนะนำาคนได้ ทีจ่ ะสำาเร็จในไทยธรรม จริงๆแล้วดีมาก
เลยที่สมาชิกให้ความสำาคัญมาพูดคุยในเรื่องของพวกเราไทยธรรม นั่นคือถ้า
ตลาดของเราจะขยายออกไปได้ สมาชิกจะต้องรอบรู้ในเรื่องในผลิตภัณฑ์และ
แผนการตลาดด้วย เป็นหน้าที่ของสมาชิกระดับผู้นำาต้องรับผิดชอบอนาคต
ทางการเงินของสมาชิกทีช่ วนเข้ามาในทีม ถ้าสมาชิกโหยหาความรูค้ วามเข้าใจ
ต้องเข้าชีแ้ นะได้ ทำาให้สมาชิกทุกคนในทีมของตนมีความรูจ้ ริง นัน่ ก็คอื พวกเขา
สามารถขยายตลาดได้เอง นัน่ คือผลงานชิน้ โบว์แดงของสมาชิกระดับผูน้ าำ เลยคะ
สมาชิกทุกคนที่สมัครเข้ามาในไทยธรรม ตอนแรกไม่จำาเป็นต้องเก่ง
เพราะเข้ามาแล้วค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นไป จากไม่รู้เรื่อง เป็นเข้าใจ จากความ
เข้าใจเป็นรอบรู้ จากความรอบรูเ้ ป็นเชีย่ วชาญ หากเพือ่ นๆ ตัง้ ใจจะยึดอาชีพนี้
อย่างจริงจัง ท่านต้องเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญให้ได้ คนเราพัฒนาได้ทกุ คน ยกเว้นคนไม่
ต้องการพัฒนาเท่านั้น ครั้งแรกเข้ามาเป็นลูกทีม พอแนะนำาคนได้ก็เป็นแม่ทีม
จากแม่ทีมพัฒนาเป็นผู้นำา ดังนั้นผู้นำาทุกคนก็สามารถเป็นได้ถ้า
1) เรียนรู้เองได้
2) ยอมรับการชี้แนะ
3) ถ่ายทอดเป็น
ถ้าเราหยุดเรียนรู้ เราก็จะล้าหลัง ในโลกใบนี้ของเรามีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น
ตลอดเวลาทุกนาที อยูท่ เี่ ราจะรับรูไ้ ด้ทนั ไหม ความรูท้ ี่ 1 ยังเรียนไม่จบ ความรูท้ ี่ 2
แพร่ไปทั่วแล้ว ยังความรู้ที่ 3 ที่กำาลังก่อตัวขึ้นอีก เพื่อนๆต้องเป็นคนขยัน
เอาใจใส่กับเรื่องราวรอบตัวที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะความรู้ซึ่งอยากจะบอกด้วยว่า
ทุกศาสตร์และศิลปในการดำารงชีวติ ให้มคี ณุ ค่า มีคณุ ภาพ และเหนือระดับ ทำาได้
ไหมคะ เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน รู้ผลิตภัณฑ์ของเราอย่างลึกซึ้ง รู้แผนการตลาด
อย่างเชี่ยวชาญ รู้เรื่องการใช้ชีวิตที่มีคุณค่า มีคุณภาพ เพื่อมาใช้ชีวิตที่มั่งคั่ง
ได้จริง ดังนั้นผู้นำาต้องมีความรู้ความเข้าใจเพื่อไปบอกต่ออย่างถูกต้อง ทำาให้
สมาชิกใหม่ๆที่ตามคุณมาเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อนๆที่เข้ามาเป็นสมาชิกไทยธรรมทุกคนต้องมีผู้แนะนำา มีแม่ทีม
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

แม่ทีมของเราอาจจะเก่งมีตำ�แหน่งสูง หรืออาจจะเป็น
คนใหม่เหมือนกันไม่ใช่ปัญหา เพราะเหนือจากแม่ทีม
ของคุณยังมียายทีมและสูงๆต่อขึ้นไปอีกที่เป็นทวดทีมที่
เก่ง และพวกเขาเหล่านั้นก็จะช่วยกันแนะนำ�ให้ความรู้
แก่ลูกหลานทีมใต้สายงานของตนเอง สำ�คัญที่เพื่อนๆ
ยอมรับคำ�แนะนำ�นัน้ หรือไม่ ต้องการการชีแ้ นะหรือเปล่า มี
คำ�กล่าวทีว่ า่ “เดินตามผูส้ �ำ เร็จ จะทำ�ให้เราสำ�เร็จง่ายกว่า”
แม่ทีมที่เข้ามาก่อนผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านวิกฤตต่างๆ
มามากมาย ย่อมมีประสบการณ์ดีๆมาบอกกล่าวสมาชิก
ในทีมให้เข้าใจ รู้ก่อนที่จะมีเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้น
เพื่อนๆคือผู้ที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดจากคำ�ชี้แนะ
ดีๆ เหล่านั้น
เมือ่ เพือ่ นๆได้เรียนรูท้ งั้ จากตนเองและคำ�ชีแ้ นะของ
แม่ทมี ทำ�ให้สามารถพัฒนาตนเองเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญได้ และ
ภารกิจสำ�คัญของทุกท่านคือ ถ่ายทอดความรอบรูน้ ี้ไปยัง
สมาชิกใหม่ใต้สายงานของท่านทีจ่ ะเกิดขึน้ ตลอดเวลา มี
สมาชิกใต้สายงานเกิดขึน้ ใหม่ หากไม่ได้รบั การดูแลเอาใจ
ใส่จากแม่ทีม ก็จะล้มหายตายจากไทยธรรมของเราไป
แม่ทีมบางคนไม่พัฒนาตนเอง ให้ความรู้แก่ทีมงานของ
ตนไม่ได้ ก็จะล้มหายตายจากไปอีกเหมือนกัน พวกเรา
จะรักษาคนเหล่านี้ ไว้ได้ต้องอาศัยความร่วมมือ ต้อง
ทำ�งานเป็นทีม ต้องจริงใจที่จะแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่น
ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน เมื่อเขามาอยู่ในทีมของท่าน

เพือ่ นๆต้องทุม่ เทพละกำ�ลังความรู้ ความสามารถทัง้ หมด
ที่มีเพื่อจะพัฒนาทีมงานของท่านให้ยิ่งใหญ่คะ เพราะ
ความสำ�เร็จของทีมงาน คือความสำ�เร็จของท่าน
เพราะฉะนั้ น ที ม งานของพวกเราจะยิ่ ง ใหญ่
ยอดขายดี รายได้มาก ขึน้ อยูก่ บั สมาชิกผูน้ �ำ ของไทยธรรม
เรานีล่ ะ่ ค่ะ แนะนำ�คนเข้ามาแล้วสอน เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งทำ�ให้ได้
สำ � หรั บ สมาชิ ก ผู้ นำ � ที่ ต้ อ งการประสบความสำ � เร็ จ
เสริมความรูอ้ กี เรือ่ งหนึง่ ทีผ่ นู้ �ำ ต้องพัฒนา คือการยกระดับ
จิตใจ ผูน้ �ำ ต้องเป็นผูใ้ ห้ ต้องให้กอ่ นจึงจะได้รบั ในการให้นี้
ยังรวมไปถึง ให้ความรัก ให้การเอาใจใส่ดแู ล ให้ความหวังดี
มีโอกาสต้องส่งเสริมทีมงานทันที ทัศนคติ ในเชิงบวก
เสมอจะช่วยให้ทุกเรื่อง ทุกอย่าง เป็นเรื่องง่าย ฝาก
คำ�พูดสามคำ�นีไ้ ว้ใช้ดว้ ยคะ ยินดี ขอโทษ ไม่เป็นไร จะช่วย
ให้ความสำ�เร็จมาสู่ทีมงานของท่านอย่างยั่งยืน

ด้วยความรักและความปรารถนาดีอย่างสุดซึ้ง
อาจารย์ รินทร์ลภัส สิริวัฒน์ธนะ
email : rinrapat_tik@hotmail.com
facebook : Tik Nice-girl@facebook.com
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น
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มหัศจรรย
สารสกัด

เมล็ดองุน

เภสัชไทยธรรม

ชนชาติฝรัง่ เศส เป็นชนชาติทมี่ อี ตั ราการเกิดโรคหัวใจ และ หลอดเลือด
ตำ่ากว่าชนชาติอเมริกันหนึ่งเท่าตัว ถึงแม้ว่า อาหารยุโรป จะเป็นอาหาร
ทีเ่ ต็มไปด้วยไขมันสูงก็ตาม และ ยังตำา่ กว่าชนชาติยโุ รปอืน่ ๆ อีกถึง 1/3 เท่าตัว
เมื่อทำาการสังเกตอาหาร และ พฤติกรรมการบริโภคของชาวฝรั่งเศส
พบว่า ชนชาติฝรั่งเศสเปนชาติที่บริโภคไวน์มากที่สุด โดยเฉพาะไวน์แดง

นักโภชนาการอธิบายว่า ในไวน์แดงมีสารอาหารสำาคัญทีช่ ว่ ยปองกัน
โรคหัวใจและหลอดเลือด สารอาหารที่อยู่ในไวน์แดง เป็นสารเคมีจากพืช
มากกว่า 12 ชนิด ซึ่งให้ประโยชน์แก่ร่างกายในส่วนต่างๆ สารโพลีฟีนอล
4 ชนิดในไวน์แดง ที่มีการศึกษามากที่สุดได้แก่ quercetin, resveratrol,
proanthocyanidins (จากเมล็ดองุ่น), และ anthocyanin
ในเมล็ดองุ่นมีสารสำาคัญที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย สารกลุ่ม
แรก คือ สารต้านอนุมลู อิสระประสิทธิภาพสูงกว่า สารต้านอนุมลู อิสระทัว่ ๆ ไป
สาร OPC ในเมล็ ด องุ ่ น มี ฤ ทธิ์ ต ้ า นอนุ มู ล อิ ส ระสู ง กว่ า วิ ตามิ น อี ถึ ง
20 เท่า และ สูงกว่าวิตามินซีถงึ 50 เท่า นอกจากฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระแล้ว
สารสกัดเมล็ดองุ่นยังมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด มีฤทธิ์
ต้านการเกิดเนื้องอกและมะเร็ง มีฤทธิ์ต้านการเกิดเบาหวาน
ฤทธิ์ต้านอาการอักเสบ ฤทธิ์ชะลอความชรา ปองกันการเกิด
โรคหัวใจ และหลอดเลือด ปองกันสมองเสื่อมจากความชรา
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เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

สาร OPC (Oligomeric Proanthocyanidine)

สาร Proanthocyanidin (โปรแอนโทไซยานิดีน)
เป็นองค์ประกอบสำาคัญถึง 90% ขึ้นไป ในสารสกัด
เมล็ดองุน่ ทำาหน้าทีท่ าำ ลายอนุมลู อิสระ ซึง่ มีประสิทธิภาพ
สูงมาก งานวิจยั หลายชิน้ บ่งบอกว่า การรับประทาน
สารสกัดเมล็ดองุ่นอย่างต่อเนือ่ ง สามารถลดการถูก
ทำาลายของ DNA (ดีเอ็นเอ) ของเซลล์สมองได้ถงึ 50%
และ ลดการถูกทำาลายของเซลล์ตับที่ผ่านการโดน
สารเคมีที่รุนแรงได้ถึง 47%
สารสกัดเมล็ดองุนกับภาวะดื้ออินซูลิน

คนที่ชอบรับประทานอาหารจำาพวกแปง และ
นำ้าตาล จะเสี่ยงต่อภาวะดื้อต่ออินซูลิน ซึ่งเกิดขึ้น
เนือ่ งจากเมือ่ เราทำาให้ระดับนำา้ ตาลในเลือดสูงตลอดเวลา
ด้วยการบริโภคแปงและนำ้าตาลเป็นประจำา ตับอ่อน
จะถูกบังคับให้ผลิตอินซูลินออกมาตลอดเวลา
เพื่อนำานำ้าตาลเข้าสู่เซลล์ ปองกันไม่ให้
ระดั บ นำ้ า ตาลในเลื อ ดสู ง หาก
เหตุการณ์เป็นเช่นนี้ไปนานๆ
เซลล์ของเราจะเข้าสู่ภาวะ
“ดือ้ ต่ออินซูลนิ ” หรือ Insulin
Resistant และถึ ง แม้
ตับอ่อนทำางานปกติ เซลล์กไ็ ม่
ตอบสนองต่ อ อิ น ซู ลิ น และ
ไม่สามารถนำานำ้าตาลเข้าเซลล์ ได้ ทำาให้นำ้าตาล
ท่วมอยู่ในเลือด ผูท้ มี่ ภี าวะดือ้ ต่ออินซูลนิ ไประยะหนึง่
จะพัฒนาขึ้นไป เป็นผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2
(Type II Diabetes) คือ ผู้ป่วยที่ไม่ได้มีพันธุกรรม
เป็นเบาหวาน แต่บริโภคแปงและนำ้าตาลจนตัวเอง
กลายเป็นเบาหวาน
นักวิทยาศาสตร์พบว่า สารสกัดจากเมล็ดองุ่น
สามารถทำาให้เซลล์ไวต่ออินซูลนิ มากขึน้ และสามารถ
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

ใช้รับประทานเพื่อปองกันภาวะดื้อต่ออินซูลินได้
ทำาให้การรับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่น สามารถ
ปองกันโรคเบาหวานประเภทที่ 2 คือ เบาหวานที่ไม่
ได้เกิดจากพันธุกรรมนี้ได้ นอกจากนี้ สารสกัดเมล็ด
องุ่น ยังให้ผลดีกับการลดระดับไตรกลีเซอร์ไรด์
ในเลือดอีกด้วย
สารสกัดเมล็ดองุน กับโรคหัวใจ
และหลอดเลือด

สารสกัดเมล็ดองุ่น สามารถ
ใช้ รั บ ประทานเพื่ อ ป อ งกั น ภาวะ
ลิ่ ม เลื อ ดอุ ด ตั น หลอดเลื อ ด และ
ยังทำาให้ผนังหลอดเลือดมีความยืดหยุน่
และแข็ ง แรงทนทานต่ อ แรงดั น โลหิ ต
มากขึน้ นอกจากนี้ ยังใช้รบั ประทานเพือ่ ช่วยฟน้ ฟู
หัวใจของผูป้ ว่ ยทีผ่ า่ นภาวะหัวใจวายได้เป็นอย่างดี
สารสกัดเมล็ดองุนกับสมอง
สารสกัดเมล็ดองุน และ สารสกัดจากใบแปะกวย
กับผูใชโทรศัพท ไรสาย

สมองของมนุ ษ ย์ เ ป็ น เครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณ
คลื่นวิทยุชั้นดี การที่ผู้คนในยุคปัจจุบันใช้โทรศัพท์
ไร้สายเพื่อการสื่อสาร โดยไม่ใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง
เช่น หูฟังมีสาย เป็นเรื่องอันตรายต่อสมองเป็น
อย่ า งยิ่ ง การที่ ม นุ ษ ย์ ใ ช้ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ แนบ
ศี ร ษะ เที ย บได้ กั บ การนำ า เครื่ อ งไมโครเวฟที่
กำ า ลั ง เปิ ดวางอยู ่ บ นศี ร ษะเลยที เ ดี ย ว ยิ่ ง ศี ร ษะ
นั้ น มี ข นาดเล็ ก เท่ า ใด เช่ น
ศีรษะของเด็กๆ อันตราย
ของคลื่นโทรศัพท์มือถือ
ที่ มี ต ่ อ สมองยิ่ ง มากขึ้ น
เท่านั้น และถึงแม้ว่างาน
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วิ จั ย อั น ตรายอั น อาจเกิ ด ขึ้ น กั บ
สมองจากการใช้โทรศัพท์มือถือ
แนบศี ร ษะจะยั ง มี ไ ม่ ม ากนั ก
แต่สิ่งที่แน่นอนคือคลื่นวิทยุจาก
โทรศัพท์ไร้สายทำาให้เกิดอนุมลู อิสระ
เพิ่ ม ขึ้ น ในสมอง ทำ า ให้ เ อนไซม์
ในธรรมชาติที่ทำาหน้าที่ต้านอนุมูลอิสระในเซลล์สมอง
ลดระดับลง เช่น เอนไซม์ SOD (เอสโอดี) เอนไซม์
Glutathione Peroxidase (กลูต้าไธโอนเปอร์รอคซิเดส)
คลืน่ สัญญาณจากโทรศัพท์ไร้สายยังทำาให้โปรตีนในเซลล์
เกิดการเปลี่ยนแปลง และอาจทำาให้เยื่อหุ้มสมองมีการ
ทำางานที่เปลี่ยนไป
สารอาหารที่ มี ก ารนำ า มาวิ จั ย ในหนู
ทดลอง ในเรื่องของคลื่นสัญญาณ
โทรศัพท์มือถือ เปนชนิดแรก
คื อ สารสกั ด จากใบแปะก ว ย
โดยการให้ ห นู ท ดลองได้ รั บ
คลื่ น สั ญ ญาณจากโทรศั พ ท์
ไร้ ส ายในระยะเวลาหนึ่ ง และ
พบว่ า ปริ ม าณอนุ มู ล อิ ส ระใน
เซลล์ ส มองเพิ่ ม ขึ้ น และเอนไซม์
ธรรมชาติที่มีบทบาทในการทำาลายอนุมูลอิสระมีระดับ
ลดลง จากนั้ น ให้ ห นู ท ดลองรั บ ประทานสารสกั ด
จากใบแปะก๊วย และพบว่ า สารสกั ด จากใบแปะก๊ ว ย
สามารถทำ า ลายอนุ มู ล อิ ส ระในเซลล์ ส มอง และยั ง
เพิ่ ม ระดั บ ของเอนไซม์ ธ รรมชาติ ที่ ทำ า หน้ า ที่ กำ า จั ด
อนุ มู ล อิ ส ระในเซลล์ ส มองได้ ด ้ ว ย การใช้ ส ารสกั ด
เมล็ดองุ่น ซึ่งผ่านเยื่อหุ้มสมองได้และมีประสิทธิภาพ
ในการทำาลายอนุมูลอิสระเช่นกัน ร่วมกับสารสกัดจาก
ใบแปะกวย น่าจะเปนทางเลือกทีด่ ี ในการปกปองเซลล์สมอง
และฟน ฟูเซลล์สมองทีไ่ ด้รบั คลืน่ วิทยุจากการใช้โทรศัพท์
ไร้สายได้
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สารสกัดเมล็ดองุนปองกัน และฟ��นฟ�เซลลสมอง
ที่เสื่อมจากความชรา

สมองของมนุษย์ ก็เหมือนกับอวัยวะอื่นๆ คือ
มีการเสื่อมลง เมื่อมนุษย์ย่างเข้าสู่วัยชรา โดยจะเกิด
การสูญเสียโปรตีนในเซลล์ และ มีโปรตีนประเภท
ที่ไม่ต้องการเพิ่มมากขึ้นในสมอง นำามาสู่โรคความ
จำาเสื่อม โรคสมองเสื่อม มีงานวิจัยจาก University of
Alabama สหรัฐอเมริกา ว่า การรับประทานสารสกัด
จากเมล็ดองุ่น สามารถทำาให้ระดับโปรตีนจำาเป็นใน
สมอง 13 ชนิด เพิ่มกลับสู่ระดับเดียวกับที่เคยมีใน
สมองของคนวัยหนุ่มสาว ส่วนโปรตีนชนิดที่สมองไม่
ต้องการ เนื่องจากขัดขวางการสร้างเซลล์ ใหม่ของ
สมอง ก็ลดระดับลงจากการบริโภคสารสกัดเมล็ดองุ่น
นอกจากนี้ ในผู ้ ป  ว ยเส้ น โลหิ ต ในสมองแตกจะทิ้ ง
ร่องรอยของแผลเปน หรือ ร่องรอยของความบาดเจ็บ
ในสมอง ซึ่งการรับประทานสารสกัดจากเมล็ดองุ่น
สามารถฟนฟูรอยบาดเจ็บเหล่านี้ เพื่อให้คืนกลับสู่
สภาพปกติได้
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

มีโปรตีนชนิดหนึ่งที่เรียกว่า beta amyloid plague
(เบต้าอะมิลอยด์พลัค) เป็นโปรตีนซึ่งเป็นคราบสีเหลือง
พบในสมองของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ และ ผู้ป่วยเนื้องอก
ในสมองบางชนิด และมีงานวิจัยในหนูทดลองพบว่า
สารสกัดเมล็ดองุ่นสามารถลด
คราบสี เ หลื อ งซึ่ ง ทำ า ลาย
สมองนี้ลงได้ จึงเป็นสาร
อาหารที่ น ่ า จะนำ า มาใช้
ฟ ้ น ฟู ส มองของผู ้ ป ่ ว ย
อั ล ไซเมอร์ ทั้ ง ชะลอ
ความเสื่อมของเซลล์สมอง
ของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ได้
สารสกัดเมล็ดองุน กับ กระดูก

สารสกัดเมล็ดองุน่ สามารถปองกันภาวะกระดูกพรุน
ได้ และปกปองกระดูกขากรรไกรจากการเสื่อม
มีงานวิจัยในประเทศญี่ปุ่นในปี 1998 ว่าสารสกัด
จากเมล็ดองุน่ และ สารสกัดจากเปลือกองุน่
ทำาให้กระดูกของหนูทดลองแข็งแรงขึ้น
โดยมี ส มมุ ติ ฐ านว่ า สารสกั ด จาก
เมล็ ด องุ ่ น และ สาร Resveratrol
(เรสเวอราทรอล) จากเมล็ดองุ่น และ
เปลือกองุ่น สามารถกระตุ้นการ
สร้างกระดูกในหนูทดลองสูงอายุได้

ประโยชนอื่นๆ
ของสารสกัดเมล็ดองุน

การบริโภคสารสกัดเมล็ดองุน่
ช่ ว ยให้ แ ผลหายเร็ ว ขึ้ น เช่ น
แผลในกระเพาะอาหาร แผล
เบาหวาน ช่ ว ยให้ เ นื้ อ เยื่ อ ที่
บาดเจ็บฟ้นตัวได้เร็วขึ้น และ
มี ก ารซ่ อ มแซมบริ เ วณที่
บาดเจ็บได้เร็วขึ้น ปองกัน
มะเร็ ง ผิ ว หนั ง อั น เกิ ด จาก
แสงแดด และฟ ้ น ฟู ส ภาพผิ ว ที่
แห้งกร้าน และเสียหายเนื่องจาก
การโดนแสงแดดเป็ น เวลานาน
แต่งานวิจัยที่น่าตื่นตาตื่นใจ จะเป็น
ผลจากการที่ ส ารสกั ด เมล็ ด องุ ่ น
ช่วยให้เซลล์มีความไวต่ออินซูลินมากขึ้น
ช่ ว ยในผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ภ าวะดื้ อ ต่ อ อิ น ซู ลิ น เป น การ
รับประทานเพื่อปองกันการเกิดเบาหวานประเภทที่ 2
(Type II Diabetes) ซึ่งร่างกายของผู้ป่วยเบาหวาน
จะมี ก ารเสื่ อ มและชราที่ เ ร็ ว กว่ า คนปกติ ม ากนั ก
และเนื่ อ งจากสารสกั ด เมล็ ด องุ ่ น มี ผ ลต้ า นอนุ มู ล
อิสระ จึงมีโอกาสในการปองกัน DNA (ดีเอนเอ) หรือ
สารพันธุกรรมในเซลล์จากการกลายพันธุ์ เป็นการ
บริโภค เพื่อปองกันการเกิดมะเร็งในร่างกายได้

เกรพ ซีด พลัส ไลโคปีน
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น
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มะเร็งตอมลูกหมาก
กับอาหารเสร�ม

เภสัชไทยธรรม

สถิติของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในประเทศไทย
ที่ ร วบรวมโดยสถาบั น มะเร็ ง แห่ ง ชาติ ร ะหว่ า งปี
พ.ศ. 2538 - 2543 พบมะเร็ ง ต่ อ มลู ก หมากเพี ย ง
4.9 คน ต่อประชากร 100,000 คน และไม่คอ่ ยพบในคนอายุ
ตำา่ กว่า 50 ป โดยทีก่ รรมพันธุเ์ ป็นหนึง่ ในปัจจัยเสีย่ ง ถ้ามี
ใครในครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ความเสี่ยงที่จะ
เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจะเพิ่มขึ้นกว่าปกติถึง 2-4 เท่า
สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งนี้
มีผูอธิบายไวมากมาย แบงเปนสาเหตุหลักๆ ดังนี้

1. ปัจจัยภายใน ได้แก่ พันธุกรรม หรือ ยีนส์ ที่มี
ความผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นจากการถ่ายทอด หรือ เกิด
การกลายพันธุ์ (mutation) ขึ้นภายหลัง ประมาณกันว่า
ในชั่วชีวิตของคนหนึ่งคนจะมีโอกาส 6 ครั้ง ที่เซลล์เกิด
แบ่งตัวแล้วกลายเป็นเซลล์มะเร็งแต่ระบบภูมติ า้ นทานใน
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ร่างกายมนุษย์ ได้กำาจัดเซลล์มะเร็งนี้ไป เว้นแต่ผู้ที่มี
ภูมิต้านทานอ่อนแอ ก็จะทำาให้เซลล์มะเร็งเติบโต และ
ลุกลามได้
2. ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การได้รับสารก่อมะเร็ง
ชนิดต่างๆ เชื้อโรค หรือ การที่ร่างกายมีความเครียด
ก่อให้เกิดอนุมลู อิสระจำานวนมากไม่วา่ จะเป็นความเครียด
เนื่ อ งจากอาการเจ็ บ ป่ ว ยเรื้ อ รั ง เช่ น โรคเบาหวาน
และโรคเรื้อรังอื่นๆ หรือ ร่างกายมีความบกพร่อง ไม่
สามารถกำ า จั ด อนุ มู ล อิ ส ระได้ ทั น หรื อ การได้
รับสารอาหารพวกไขมัน หรือ นำา้ ตาลในปริมาณ
สูงเป็นเวลานานๆ การรับประทานอาหารทอด
นำา้ มันซำา้ ๆ อาหารปิง้ ย่าง หรือ การสูบบุหรี่ เป็นต้น
อนุมลู อิสระนี้ เมือ่ มีมากเกินไปก็จะทำาลายเซลล์ และ
เมื่อมีการทำาลายรหัสดีเอนเอในเซลล์ ก็อาจทำาให้
เมื่อเซลล์แบ่งตัวใหม่ ได้เป็นเซลล์มะเร็งเกิดขึ้น
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

ข้อมูลล่าสุดทางการแพทย์ของปัจจัยการก่อมะเร็ง
ต่อมลูกหมาก บอกว่า มะเร็งต่อมลูกหมาก น่าจะเกิด
จากความบกพร่อง ของความต้านทานการอักเสบของ
เซลล์ต่อมลูกหมาก ส่งผลให้มีการสะสมของอนุมูลอิสระ
เนื่องจากการอักเสบเรื้อรัง
สารอาหารปองกันมะเร็งตอมลูกหมาก

ในทางการแพทย์ผสมผสาน (Integrated Medicine)
ได้มกี ารรวบรวมข้อมูล ของสารอาหารที่ใช้ปอ งกันมะเร็ง
ต่อมลูกหมากไว้ดังนี้
1. ถั่ ว เหลื อ ง และผลิ ต ภั ณ ฑ์
จากถั่วเหลือง จากข้อมูลทางระบาด
วิทยาพบว่า ประชากรเอเชียมีสถิตกิ าร
เกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก น้อยกว่าชาว
ตะวันตกอย่างเห็นได้ชัด ต่อมามีนักวิจัย
ตั้ ง สมมุ ติ ฐ านว่ า น่ า จะมี ป ั จ จั ย ส่ ว นหนึ่ ง มาจาก
การบริ โ ภคถั่ ว เหลื อ ง และผลิ ตภั ณ ฑ์ จ ากถั่ ว เหลื อ ง
ซึ่งรับประทานกันอย่างแพร่หลายทั่วเอเชีย ในรูปแบบ
ต่างๆกัน โดยให้เหตุผลว่า ในถั่วเหลืองอุดมไปด้วยสาร
Isoflavones (ไอโซฟลาโวนส์) ซึ่งมีโครงสร้างเหมือน
ฮอร์ โมนเอสโตรเจนในสตรี เรียกว่า Phytoestrogen
(ไฟโตเอสโตรเจน) แต่มีฤทธิ์อ่อนกว่า สามารถยับยัง้ การ
เพิม่ จำานวนเซลล์ของโรคต่อมลูกหมากโตธรรมดา จนถึง
เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากได้ แต่การจะปองกันได้มาก
เท่าใด จะต้องขึน้ กับปัจจัยประกอบอืน่ ๆ ด้วย
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

2. สารไลโคป น จากมะเขื อ เทศ โดยกลไกที่ ว ่ า
สารไลโคปีน สามารถยับยั้งการเปลี่ยนของฮอร์ โมน
เพศชาย Testosterone (เทสโทสเทอโรน) ไม่ให้กลายเป็น
DHT หรือ Dihydrotestosterone (ดีเอชทีหรือ
ไดไฮโดรเทสโทสเทอโรน) ซึ่ง DHT นี้เป็นฮอร์โมน
เพศชายที่ ทำ า ให้ เ กิ ด ต่ อ มลู ก หมากโต ผิ ว มั น
เป็ น สิ ว ศี ร ษะล้ า น และเกี่ ย วข้ อ งกั บ การเกิ ด
มะเร็ ง ต่ อ มลู ก หมากด้ ว ย มี ก ารเก็ บ สถิ ติ พ บว่ า
ผูช้ ายทีเ่ ป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก มีระดับไลโคปีนในร่างกาย
ตำ่ากว่าปกติ งานวิจัยทางสถิติหลายชิ้น สนับสนุนว่า
ผู้ที่รับประทานมะเขือเทศหรือสารไลโคปีนเป็นประจำา
จะมีโอกาสเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากตำ่ากว่าผู้ที่ไม่บริโภค
มะเขือเทศเลย มีการนำาไลโคปนมาให้อาสาสมัครที่
เปนมะเร็งต่อมลูกหมากบริโภค แล้วพบว่า ทำาให้มะเร็ง
ต่อมลูกหมากโตช้าลง และระดับ PSA (Prostate Specific
Antigen) ลดลง (PSA เป็นค่าโปรตีนในต่อมลูกหมาก ซึง่
คนที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก จะมีค่า PSA สูงกว่าปกติ)
3. นำ้ามันปลา การบริโภคอาหารไขมันสูง ซึ่งใน
ขบวนการเผาผลาญจะก่อให้เกิดอนุมูลอิสระจำานวนมาก
มีการเก็บสถิติว่า ผู้ที่อ้วน จะมีโอกาสเกิดมะเร็งฮอร์โมน
(Hormone-Link Cancer) เช่น มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ฯลฯ มากกว่าผู้ที่มี
นำา้ หนักปกติ อย่างไรก็ตาม นำา้ มันชนิดดี เช่น นำา้ มันปลา
มีกรดโอเมก้า-3 ช่วยลดอาการอักเสบ เป็นนำ้ามันที่ให้
ผลดีในแง่การปองกันโรคมะเร็งฮอร์โมน
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4. ชาเขียว จากการสังเกตว่า คน
ญี่ปุ่นมีมะเร็งต่อมลูกหมากน้อยกว่า
ชาวตะวันตกมาก ชาเขียวจึงเป็น
เครื่องดื่มที่นักวิจัยให้ความสนใจ
สาร polyphenols (โพลีฟีนอลส์)
ในชาเขียว สามารถยับยั้งมะเร็ง
ต่อมลูกหมากในหลอดทดลองได้
และยังมีงานวิจัยอย่างต่อเนื่องถึง
ผลของ Polyphenols ในการปองกัน
มะเร็งเต้านม และ มะเร็งลำาไส้ใหญ่ด้วย
5. วิ ต ามิ น อี เป็ น สารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ
ประสิทธิภาพสูง และได้ถูกนำามาใช้ในการวิจัย
ในการปองกันการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก และ
การปองกันการกลับซำ้าของมะเร็งต่อมลูกหมาก
ร่วมกับซีลีเนียม ในขนาดรับประทานประมาณ
240 IU ต่อวัน

โอริซอล เทน

ฟิชเชอร์ โกลด์
เกรพ ซีด พลัส ไลโคปีน
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6. ซี ลี เ นี ย ม เป็ น แร่ ธ าตุ สำ า คั ญ ที่ พ บในธั ญ พื ช
ประมาณกันว่า การได้รบั ซีลเี นียม วันละ 200 ไมโครกรัม
ต่อวัน ให้ผลดีในการปองกันมะเร็งต่อมลูกหมาก ซีลเี นียม
มี บ ทบาทสำ า คั ญ ในการเป็ น องค์ ป ระกอบสำ า คั ญ
ของสารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระในธรรมชาติ ห ลายชนิ ด
นักวิทยาศาสตร์หลายสำานัก ยังพบความสามารถใน
การยั บ ยั้ ง เนื้ อ งอกของซี ลี เ นี ย ม ทั้ ง การยั บ ยั้ ง ใน
การก่อกำาเนิดและยับยั้งการเจริญเติบโต ในปัจจุบัน
นี้มีงานวิจัยที่ทำาอย่างต่อเนื่องหลายชิ้น ที่ให้ซีลิเนียม
ร่วมกับวิตามินอีในการปองกันมะเร็งต่อมลูกหมาก

เฟมินิ

เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

งานว�จัยใหมของ

โคคิ ว เทน
เภสัชไทยธรรม

โคคิวเทน เป็นหนึง่ ในสารต้านอนุมลู อิสระประสิทธิภาพสูง
ซึง่ ถูกสร้างขึน้ ภายในเซลล์ และ มีปริมาณลดลงเมือ่ มนุษย์มอี ายุ
มากขึ้น นอกจากทำาหน้าที่ในการต้านอนุมูลอิสระเพื่อปองกัน
ความเสื่อมของเซลล์แล้ว โคคิวเทนยังมีบทบาทสำาคัญใน
ขบวนการหายใจของเซลล์ หากปราศจากโคคิวเทน เซลล์จะไม่
สามารถหายใจ และสร้างพลังงานได้
เลย และ เมือ่ ระดับโคคิวเทนในเซลล์
ใดลดลงถึง 25% เซลล์นั้นก็จะตาย
บทบาทที่คนพบใหมๆ ของโคคิวเทน

โคคิวเทน เป็นอีกหนึ่งในสารอาหารสำาคัญที่ถูกค้นคว้า
วิจัยมากที่สุดในทศวรรษนี้ บทบาทใหม่ๆของโคคิวเทนที่
นักวิทยาศาสตร์ค้นพบ มีตั้งแต่ความสามารถในการปองกัน
มะเร็งผิวหนัง ทีม่ ชี อื่ ว่า Melanoma (เมลาโนม่า) หรือ มะเร็งไฝ

เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

ปองกันผิวหนังเสือ่ มจากการถูกทำาลายโดยแสงแดด
ปองกันมะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งเต้านม
ช่วยปรับสมดุลนำา้ ตาลในเลือดในผูป้ ว่ ย
เบาหวาน ปองกันหลอดเลือดเสื่อม
ปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
ช่ ว ยชะลอความเสื่ อ มของสมอง
ในผู ้ ป ่ ว ยพาร์ กิ น สั น ป อ งกั น
โรคปวดศีรษะไมเกรน ช่วยให้ระบบ
ภู มิ ต ้ า นทานดี ขึ้ น ป อ งกั น โรคปริ ทั น ต์ (โรค
เหงื อ กอั ก เสบจากการสะสมของแบคที เ รี ย )
ชะลอความเสื่อมของสายตา
ช่ ว ยทำ า ให้ ส เปิ ร ์ ม แข็ ง แรง
แก้ปัญหามีบุตรยากที่เกิด
จากฝ่ายชาย
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ที่ผิวได้ด้วย โคคิวเทนแบบทา ยังปองกัน
ชัน้ ผิวหนังจาก UVA ซึง่ เป็นความยาวช่วงคลืน่
ของแสงอาทิตย์ที่ทะลุลงชั้นใต้ผิวหนัง และทำาลาย
ชั้นคอลลาเจนใต้ผิวอีกด้วย

บทบาทในการปองกันมะเร็งผิวหนัง
Melanoma และการปองกันเซลลผิวเสื่อม
จากแสงแดด

ปัจจุบันนี้ มีผู้ป่วยมะเร็งผิวหนังเพิ่มมากขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้
นักวิทยาศาสตร์ในอิตาลี ได้ค้นพบว่า การบริโภคโคคิวเทน
สามารถชะลอการเจริญเติบโต และ การแพร่กระจายของ
มะเร็งผิวหนัง Melanoma (เมลาโนมา) ได้ เมือ่ ทำาการวัดระดับ
โคคิวเทนในผู้ป่วยมะเร็งผิวหนัง Melanoma จำานวน 117 ราย
และ คนปกติจำานวน 125 ราย พบว่า ผู้ป่วยมีระดับโคคิวเทน
ในร่างกายตำ่ากว่าคนปกติมาก และ ในผู้ป่วยมะเร็งผิวหนัง
Melanoma ที่มีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง ยิ่งมีระดับ
โคคิวเทนตำ่ากว่าผู้ป่วยมะเร็งชนิดที่ไม่มีการแพร่กระจายมาก
เมือ่ มีการนำาโคคิวเทนมาใส่ในเครือ่ งสำาอางบำารุงผิว พบว่า
โคคิวเทนในเครือ่ งสำาอาง สามารถปกปองผิวจากการถูกทำาลาย
โดยแสงแดด นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันพบว่าโคคิวเทน
ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางบำารุงผิว สามารถ
ซึมลึกลงไปใต้ผิวหนังถึงชั้นล่างสุดของ
หนังกำาพร้า ช่วยต้านอนุมลู อิสระอันเกิด
จากความเครียดของเซลล์ผิว สาเหตุ
สำ า คั ญ ของผิ ว ที่ ร ่ ว งโรยและแก่ ช รา
นอกจากนีย้ งั มีประสิทธิภาพในการลดริว้ รอย
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บทบาทในการปองกัน
มะเร็งตอมลูกหมาก และมะเร็งเตานม

นักวิทยาศาสตร์ ได้ค้นพบมากขึ้นเรื่อยๆว่า
โคคิวเทนมีศักยภาพในการปองกันมะเร็งได้หลาย
ชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งต่อมลูกหมาก และ
มะเร็งเต้านม และ มีประโยชน์อย่างยิ่งในผู้ปวย
มะเร็งที่ได้รับการรักษาโดยเคมีบำาบัด มีงานวิจัยใน
ประเทศสเปน มีผลว่าโคคิวเทนสามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของมะเร็งต่อมลูกหมาก และนำามาซึ่ง
การวิจัยอีกมากมายที่ว่าด้วยการบริโภคโคคิวเทน
เพื่อปองกันมะเร็งต่อมลูกหมาก
ในผู้ปวยมะเร็งเต้านม และได้รับการรักษา
โรคมะเร็งในรูปแบบของการแพทย์แผนปัจจุบัน
การบริ โ ภคโคคิ ว เทนร่ ว มด้ ว ย จะทำ า ให้ ผ ลการ
รั ก ษามะเร็ ง เต้ า นมมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น
มีงานวิจยั ในประเทศเดนมาร์ก ในผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านม
32 คน ซึ่งได้รับการรักษาในรูปแบบแพทย์แผน
ปัจจุบัน และ ได้รับโคคิวเทน พบว่า ในระยะเวลา
2 ปีของการทดลอง ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั้งหมด
รอดชีวิต มีผู้ป่วย 6 คน ที่มีการกลับซำ้าบางส่วน
และ ผู้ป่วย 2 ราย ปราศจากเซลล์มะเร็งโดย
สิน้ เชิง นักวิทยาศาสตร์จาำ นวนมากเชือ่ ว่า การบริโภค
โคคิวเทน สามารถปองกันมะเร็งได้หลายชนิด
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

ในผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งทีไ่ ด้รบั เคมีบาำ บัด
ควรบริโภคโคคิวเทนด้วยในขณะได้รบั
การรักษา เนื่องจากผู้ที่ได้รับเคมีบำาบัด
จะมีระบบภูมิต้านทานที่ตำ่าลง และกล้ามเนื้อ
หัวใจอ่อนแอลง การได้รับโคคิวเทนเสริม
จะทำ า ให้ การฟ ้ น ตั ว จากผลของเคมี
บำาบัดของผู้ป่วยดีขึ้น
รูปแบบของโคคิวเทน

ปั จ จุ บั น นี้ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ โ คคิ ว เทนจำ า นวนมากมี
จำาหน่ายในท้องตลาด ทั้งในรูปแบบของสารสังเคราะห์
และ สารจากธรรมชาติ ซึ่งได้จากการออกแบบให้ยีสต์
ทำาการผลิตโคคิวเทน และ นำาโคคิวเทนจากยีสต์ มาผลิต
เป็นอาหารเสริม ซึ่งผู้นำาการผลิตโคคิวเทนในลักษณะนี้
คือ ประเทศญี่ปุ่น นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า เนื่องจาก
โคคิวเทน เป็นสารธรรมชาติซึ่งถูกผลิตขึ้นภายในเซลล์
ของร่างกาย ดังนั้น โคคิวเทนจากธรรมชาติ น่าจะเข้า

กับร่างกาย และ ให้ประโยชน์กับร่างกายได้มากกว่า
โคคิวเทนสังเคราะห์
ปัจจุบนั ในประเทศญีป่ นุ่ โคคิวเทนอยูใ่ นรูปแบบของ
อาหารเสริมทีส่ ามารถหารับประทานได้ทวั่ ไป แต่ตงั้ แต่
ปี 1974-2003 โคคิวเทนในประเทศญีป่ นุ่ ถูกจำาหน่ายใน
รูปแบบของยาตามใบสัง่ แพทย์ ทีแ่ พทย์สงั่ จ่ายให้ผปู้ ว่ ย
โรคหัวใจรับประทาน เพื่อปองกันภาวะหัวใจล้มเหลว
ในผู้ป่วยโคเลสเตอรอลสูงที่ได้รับยากลุ่ม Statin
ซึ่ ง เป็ น ยาที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มในการรั ก ษาภาวะ
โคเลสเตอรอลสูงจะขาดโคคิวเทน เนือ่ งจากการออกฤทธิ์
ของยากลุ่มนี้จะไปยับยั้งการสร้างโคเลสเตอรอล ขณะ
เดียวกันก็ยับยั้งการสร้างโคคิวเทนด้วย ผู้ที่ใช้ยาลด
โคเลสเตอรอลในกลุ่มนี้ จึงควรได้รับโคคิวเทนเป็น
อาหารเสริม
งานวิจัยใหม่ๆ ถึงประโยชน์ของโคคิวเทน ยังมีอีก
มายมาย พบกับงานวิจยั ทีน่ า่ ตืน่ ตาตืน่ ใจของสารอาหาร
อัศจรรย์นี้ ในวารสารไทยธรรม ฉบับหน้าค่ะ

โอริซอล เทน
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น
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White Ocean Booming ThaiDham ครั้งที่ 12
รุน “ผูพ�ทักษคุณธรรม”
25-27 พฤศจ�กายน 2554

จาก Booming XI “บทเพลงแห่งความรัก” มาสู่
Theme Booming XII “ผู้พิทักษ์คุณธรรม” เพราะความ
สำาเร็จในทางโลกจะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากคุณธรรม
พบกับแนวคิดในการดำาเนินธุรกิจแบบ “White Ocean”
การตลาดสีขาว ที่เน้นการแบ่งปัน ความร่วมมือ และ
มิตรไมตรี เพื่อนำาพาชีวิตสู่ความสำาเร็จที่ยั่งยืน ทั้งใน
ทางโลกและทางธรรม
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนพี่น้องไทยธรรม
เข้าร่วมงาน Booming XII พบกับพี่น้องครอบครัว
ไทยธรรม ร่ ว มสนุ ก กั บ เกมส์ สุ ด มั น ส์ ร างวั ล ไม่ อั้ น
พบมิตรภาพใหม่ๆ ชื่นใจกับมิตรภาพยาวนาน พบกับ
วิทยากรพิเศษ อาจารย์พชิ ญา สุกใส วิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในหัวข้อ “การขายอย่างสร้างสรรค์” แนวคิดเชิงกลยุทธ์
สูก่ ารขายทีม่ ลี กู ค้าเป็นศูนย์กลาง และทีมวิทยากรพิเศษ
ในกิจกรรมสนุกสนานกับหัวข้อ “การตลาดสีขาว” สัมผัสกับ
ชีวติ จริงทีเ่ ป็นยิง่ กว่านิยายของแม่ชพี รลพัชร นรารัตน์วนั ชัย
ผู ้ ป ระสบความสำ า เร็ จ ในทางโลกด้ ว ยทรั พ ย์ สิ น กว่ า
1,000 ล้านบาท ตัง้ แต่อายุยงั น้อย และหนีส้ นิ ทีเ่ ทียบเท่ากัน
ปลดหนี้อย่างไรภายใน 1 ปี นักเขียนเจ้าของพ็อคเก็ตบุค
ชื่อดัง “บวชชีเพราะหนีรัก” ก้าวสู่เส้นทางธรรมที่ร่มเย็น
ในหัวข้อ “ชีวิตนี้มีคุณค่า” และกิจกรรมสนุกสนานใน
รูปแบบของไทยธรรมอีกมากมาย
ฉลองการใช้ชวี ติ ร่วมกันด้วยคำา่ คืนพิเศษ “Me my hero”
แต่งกายในรูปแบบสุดสร้างสรรค์ของฮีโร่ในใจท่าน ไม่ว่า
จะเป็น มดเขียววี 3 ซุปเปอร์แมน นางฟาชาร์ลี หรือ ฮีโร่ใน
วรรณคดีไทยแบบ พระอภัยมณี ฯลฯ พบกับผลิตภัณฑ์ใหม่
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ไทยธรรม พร้อมแผนธุรกิจที่สร้างสรรค์ร่วมกัน เพื่อนำา
ท่านไปสูช่ วี ติ เสรี ทีเ่ ต็มไปด้วยมิตรไมตรี และความมัน่ คง
ร่มเย็น กับครอบครัวทีส่ องของเรา “ไทยธรรม อัลไลแอนซ์”
มาเปนส่วนสำาคัญ ในงานสัมมนาของเรา ด้วย
2 เงื่อนไขที่ท่านทำาได้แน่นอน
1. เป็นผู้นำาระดับโกเมนขึ้นไป
2. มียอดกลุม่ ส่วนตัว (PGPV-แผนหลัก) 100,000 บาท
สะสมในระยะเวลา 2 เดือน ตัง้ แต่เดือน สิงหาคม-กันยายน
2554 พบเพื่อนใหม่ สร้างครอบครัวที่ 2 ร่วมกับเรา
เปิดโอกาสดีๆให้กบั ชีวติ เปิดโลกธุรกิจอิสระ สัมผัสความรัก
และ พลังแห่งรัก จากไทยธรรม อัลไลแอนซ์
สนใจสอบถามรายละเอียด และแจ้งความจำานงค์
เข้าร่วมงานได้ ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2363-7699
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

ยุ
ท
ธการบ
า
น
30
หลั
ง
ครอบครัวไทยธรรม ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับผู้พิชิตเปา บ้าน 10 หลัง 15 หลัง 20 หลัง

และ 25 หลัง จากยุทธการ “บ้าน 30 หลัง” ใน “ยุทธการบ้าน 30 หลัง สู่รายได้ 2.9 ล้านบาท ต่อเดือน”
ประจำาเดือนพฤษภาคม 2554 (10 หลัง)
ประจำาเดือนพฤษภาคม 2554 (20 หลัง)
1. คุณแฉล้ม
2. คุณศุกลภัทร
3. คุณเพลินศิริ
4. คุณพรรณี
5. คุณแอนนา
6. คุณฐานะมนตร์
7. คุณพชรพล
8. คุณจุฑามาศ
9. คุณพลอยเพชร
10. คุณนวลละออง

ไกรบำารุง
คล้ายวุ่น
วนิชเวคินทร์
วนิชเวคินทร์
เทพาคุ้ม
พุฒิกุลเศรษฐ์
มัธยมชาติ
ยิ้มแย้ม
ศรีเมือง
บุญศิริ

ประจำาเดือนพฤษภาคม 2554 (15 หลัง)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คุณจรวยพร
คุณสุภาพร
คุณธาตรี
คุณศุภกฤต
คุณธนกฤต
คุณธิดารัตน์
คุณนันทิตา
คุณหทัยณัฐ

ก้องวัฒนานนท์
ฉลาดการกิจ
จินดาพงษ์
วิทยผโลทัย
เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ประทุมราช
มัธยมชาติ
ศรีเมือง

รางวัลที่ได้รบั จากการพิชติ เปาบ้าน 10 หลัง
คื อ Pharma Care Cell Renew Serum
Moisturizing จากสารสกัดสาหร่าย เพือ่ ผิวหน้า
ที่ชุ่มชื้น อ่อนเยาว์จากนำ้านวลธรรมชาติ
รางวัลทีไ่ ด้รบั จากการพิชติ เปาบ้าน 15 หลังคือ
Pharma Care Cell Renew Serum Moisturizing
จากสารสกัดสาหร่ายและ Pharma Care Cell
Renew Serum Rejuvination จากสารสกัดยีสต์
และโปรตีนไหม เพื่อผิวหน้าที่อ่อนกว่าวัย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คุณอัจฉรา
คุณปานมุก
คุณนันท์นิชา
คุณบุษยพรรณ
คุณจริยา
คุณสุรกิจ
คุณวิภากมล

ประจำาเดือนมิถุนายน 2554 (15 หลัง)
1. คุณฐานะมนตร์
2. คุณพรรณี

พุฒิกุลเศรษฐ์
วนิชเวคินทร์

ประจำาเดือนมิถุนายน 2554 (20 หลัง)
1.
2.
3.
4.

คุณหทัยณัฐ
คุณธาตรี
คุณสุภาพร
คุณศุภกฤต

ศรีเมือง
จินดาพงษ์
ฉลาดการกิจ
วิทยผโลทัย

ประจำาเดือนมิถุนายน 2554 (25 หลัง)
1.
2.
3.
4.
5.

คุณณิชกานต์วัลย์
คุณบุษยพรรณ
คุณจริยา
คุณวิภากมล
คุณกวินพงศ์

รางวัลที่ได้รับจากการพิชิตเปา
บ้าน 20 หลัง คือ Pharma Care Cell
Renew Serum Whitening สารสกัด
จากผลองุน่ เปลือกองุน่ และเมล็ดองุน่
สูตรเพื่อผิวขาว และPharma Care
Cell Renew Serum Anti-Wrinkles
สารสกัดจากแอปเปิ้ล เพื่อกระตุ้นการ
สร้างเซลล์ใหม่และลดเรือนริ้วรอย

ปราบหงส์
ประทุมราช
สดมพฤกษ์
เจริญยิ่ง
อรรถศาสตร์ศรี

รางวัลที่ ได้จากการพิชิตเปาบ้าน 25 หลัง คือ
Pharma Care Cell Renew Serum Replenishing
สารสกัดจากใบกุหลาบ สูตรเพือ่ ความชุม่ ชืน้ ลดการอักเสบ
และฟน้ ฟูสภาพผิวทีถ่ กู ทำาลาย และ Vitop Facial Mask
ช่วยกระตุน้ การไหลเวียนโลหิตบริเวณผิวหน้า
มาร์กไวทอปควรใช้ควบคูก่ บั Pharma Care Cell
Renew Serum ซึง่ ถูกออกแบบให้กระตุน้ สเต็มเซลล์ชนั้ ล่าง
สุดของผิวกำาพร้าให้ผลิตเซลล์ผวิ ใหม่ทอี่ อ่ นเยาว์สดใส และ
เห็นผลแตกต่างภายในไม่กสี่ ปั ดาห์หลังการใช้อย่างต่อเนือ่ ง

หากทานใดสนใจเขารวมโครงการ สามารถติดตอมาไดที่ คุณปนัดดา

เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

ประทุมรัตน์
มหิทธิวาณิชชา
เมฆฉาย
ประทุมราช
สดมพฤกษ์
ดีสุคนธ์
เจริญยิ่ง

วิถีพัฒน์ (มด) โทร. 08-6777-3484
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แนะนําผลิตภัณฑใหม

New products

หวงใยสุขภาพ ใสใจคุณกับ

นูทราเฮอรเบิล
ฟ�ชเชอร ฟ�ช

คารโบสลีน

ไวตาแคล

ร�ไวตา

สารอาหารบำารุงสมอง
ปรับสมดุลโคเรสเตอรอล
ต้านการอักเสบ

เกรพซ�ด ออยล พลัส
เกรพซ�ด เอ็กแทรค

เกรพซ�ด ออยล พลัส
สไปรูลินา

นำ้ามันเมล็ดองุ่นสกัดเย็น
นำ้ามันเมล็ดองุ่นสกัดเย็น
ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า
ผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น
ปกป
องหลอดเลือด ต้านมะเร็ง
ปกปองหลอดเลือด ชะลอความชรา
กระตุ้นภูมิต้านทาน
บำารุงผิวพรรณ
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สารอาหารปองกัน
กระดูกเสื่อมกระดูกพรุน

ที่รัดขอมือไวทอป

ที่รัดขอศอกไวทอป

กระตุ้นการไหลเวียนเลือดบริเวณข้อมือ

กระตุ้นการไหลเวียนเลือดบริเวณข้อศอก

สารอาหารลดแปง
ลดนำ้าตาล ช่วยให้อิ่ม

สารอาหารบำารุงไต

ถุงเทาไวทอป(สีขาว)

กระตุ้นการไหลเวียนเลือดบริเวณเท้า และข้อเท้า

เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

หนาสวย ผิวใส
ดวยสเต็มเซลล

จากพ�ช Plant Stem Cells

Pharma care
Cell Renew Serum
Whitening
สเต็มเซลล์
จากเปลือก
และเมล็ดองุ่น
สูตรเพื่อผิวขาว

Pharma care
Cell Renew Serum
Anti-Wrinkles
สเต็มเซลล์
จากแอปเปิ้ล
สูตรเพื่อลดเลือนริ้วรอย

เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

Pharma care
Cell Renew Serum
Replenishing
สเต็มเซลล์
จากใบกุหลาบ
สูตรเพื่อฟ้นฟูสภาพผิว
ที่ถูกทำาลาย

Pharma care
Cell Renew Serum
Rejuvenation
สเต็มเซลล์จากยีสต์
และ โปรตีนไหม
สูตรเพื่อสร้างเซลล์
ผิวใหม่

Pharma care
Cell Renew Serum
Moisturizing
สเต็มเซลล์
จากสาหร่าย
สูตรเพื่อสร้าง
ความชุ่มชื้นให้
กับเซลล์ผิว
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th

11
Booming
Thaidham

ผ่านพ้นกันไปแล้วค่ะกับงานสัมมนาระดับ
ผู้น�ำที่ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จ�ำกัด
จัดขึ้น ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี เมื่อวัน
ที่ 17-19 มิ.ย. ที่ผ่านมานี้ ได้ทั้งความรู้และความ
สนุกสนานกันเต็มที่และยังมีงานปาร์ตี้ภายใต้ธีม
“Rhythm of love” หรือ บทเพลงแห่งความรัก ที่
เหล่าสมาชิกได้ขนึ้ ร่วมร้องเพลงกันอย่างมีความสุข
และแต่งตัวประชันกันสุดฤทธิ์เลยค่ะ เรามาดูภาพ
บรรยากาศกันเลยค่ะ

วิทยากรของเราก็มีรางวัลนะ แถมรับกับมือพี่เปิ้ลโดยตรงด้วย
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ขอแสดงความยินดีกับเพชรบริหารคนใหม่ของเราค่ะ

คู่นี้ก็ได้รางวัลอลังการประเภทคู่นะจ๊ะ

มาเจอกันแล้วก็ต้องสวัสดีกันหน่อยจ้า

สีม่วงมีแต่สวยๆ ทั้งนั้นเลยจ้า
มีแอบหล่อมาคนนึงนะ

ตั้งใจฟังกันมากเลยค่ะ
เหล่าส.ว.ของเรา สีเหลืองสู้ๆ

สู้ตายค่ะ!!!!

แต่งตัวแฟนซีกันสุดฤทธิ์เลย

ไม่กล้าจริง...คงไม่มายืนยันเอง
ว่าสนุกสุดๆ เยี่ยม^ ^
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

Booming 11 ของเราเชิญพระรักเกียรติ รักขิตะธัมโม (สุขธนะ)
มาบรรยายธรรมให้เหล่าสมาชิกฟังกันด้วยค่ะ

อย่าเป่านะอย่าเป่า
เดี๋ยวโดมิโน่เราจะล้ม

อลังการจนได้รางวัลใหญ่ ไปเลยจ้า

ลุ้นกันตั้งนาน สีส้มเอารางวัลไปแล้วจ้า

แม่มดน�ำทีมได้รางวัลกับเค้าเหมือนกันนะ

บัดดีเ้ รามีมาเขียนอะไรฝากไว้บา้ งนะ

มีพี่เปิ้ลให้ก�ำลังใจแบบนี้ สีเขียวสู้ตาย

ปาร์ตี้กลางคืนกับทีมดอกไม้อลังการงานสร้างมากๆ

Staff ก็เล่นบัดดีเ้ หมือนกันนะคะ

จับมือกันหน่อยนะ.....จะกลับบ้านแล้ว

สุดท้ายแล้ว เราก็มีต้องการถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกหน่อยค่ะ สู้ๆ

เป็นยังไงกันบ้างคะ เห็นภาพความสนุกสนาน กิจกรรมต่างๆแล้ว สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันบ้างไหมคะ ถ้าใคร
สนใจเข้าร่วมงาน Booming ครั้งที่ 12 กับเราบริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์
02-363-7699,02-363-4488 แล้วเจอกันนะคะ
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น
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Hi-Light

China
ครั้งที่

1

ไทยธรรม อั ล ไลแอนซ ขอ
เชิ ญ ชวนท า นผู  นํ า ผู  เ ป น เจ า ของ
ศู น ย ใ หญ และศู น ย ย  อ ยเยี่ ย มชม
ดินแดนแหงอารยธรรมเกาแกกวา
5,000 ป ของประเทศจีน ปกกิ่งกํ า แพงเมื อ งจี น -พระราชวั ง ฤดู
รอนกับเรา ในเดือนตุลาคม 2554
ดวยเงือ่ นไขสุดพิเศษเฉพาะศูนยใหญ
และศูนยยอยเทานั้น
22

1. เปนผู้นำาที่เปดศูนย์ใหญ่หรือศูนย์ย่อย
2. มี ย อดจำ า หน่ า ยไวทอป (รวมผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ส้ น ใย
อัจฉริยะ MBF และเครื่องทำานํ้าอัลคาไลน์ไวทอป)
ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2553 ถึง 5 ตุลาคม 2554
(12 เดือน) 780,000 คะแนน (เฉลีย่ เดือนละ 65,000
คะแนน)
3. ผู้ที่ยื่นความจำานงทริป Hi-Light China ครั้งที่ 1
ไม่สามารถนำายอดผลิตภัณฑ์ไวทอป ไปรวมกับ
โปรโมชั่นยอดศูนย์ประจำาเดือนได้
4. สุดพิเศษ! คะแนนทุกคะแนน นำาไปรวมทริปใหญ่
ต่างประเทศ และคะแนน Booming ThaiDham
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

สมกับที่รอคอย ! สุดยอด Promotion ท่องเที่ยวไป
กับไทยธรรม 2012 ท่องเทีย่ วอิตาลี 6 วัน 4 คืน โรม-มิลาน
เที่ ย วชมประเทศสุ ด แสนโรแมนติ ก ที่ ไ ด้ รั บ คำ า รำ่ า ลื อ
ว่า เป็นเมืองแห่งคู่รัก เยี่ยมชมกรุงโรม นครเวนิซ
หอเอนปิซซ่า นครวาติกัน ไปด้วยกันให้ได้นะคะ แล้ว
อย่าลืมพาคนรักไปด้วย
กติกาท่องเที่ยว
1. มีตำาแหน่งโกเมนขึ้นไป
2. เก็บคะแนน 12 เดือน (กุมภาพันธ์ 2554 - มกราคม 2555 ท่องเที่ยวประมาณ มีนาคม 2555
3. คะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัว 12 เดือน สะสมรวมกัน 360,000 คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ 30,000 คะแนน) และ
คะแนนยอดกลุ่มของลูกโกเมนชั้นที่ 1 รวมกัน 2,880,000 คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ 240,000 คะแนน หากมี
โกเมน 8 คน เฉลี่ยยอดกลุ่มคนละ 30,000 คะแนน ต่อเดือน)
4. ต้องยื่นใบสมัคร Promotion ท่องเที่ยวก่อนวันที่ 31 มกราคม 2555
กฏเกณฑ์การคิดคะแนน
1. ผู้สมัครทุกท่านจำาเปนต้องผ่านกติกาข้อแรก (ยอดซื้อกลุ่มส่วนตัวสะสม 12 เดือน รวมกัน 360,000 คะแนน)
และ มียอดกลุ่มส่วนตัวของลูกชั้นที่ 1 สะสมเกินกว่า 50% (คะแนนกลุ่มลูกโกเมนชั้นที่ 1 สะสมเกิน
1,440,000 คะแนน) มีสิทธิรับการ Roll Up คะแนน จาก Downline
2. คะแนนที่ผ่านการ Roll Up จนเสร็จสิ้นแล้วสามารถนำามาคำานวณเป็นมูลค่าตัว๋ ท่องเทีย่ วได้ เช่น ทำาคะแนนได้
80% จากกติกา จ่ายเงินสดค่าตั๋วเป็นมูลค่า 20% ของค่าตั๋ว เป็นต้น
3. คะแนนของผู้สมัครที่ทำาคะแนนเกิน 50% ของกฏเกณฑ์ข้อ 1 แต่ไม่ถึง 100% จะถูก Roll-Up ขึ้นไป
เป็นคะแนนท่องเที่ยวของ Up-Line ที่ผ่านกฏเกณฑ์การคิดคะแนนในข้อ 1

ใหรางวัลกับตัวเอง และ คนที่คุณรัก ไปอิตาลีกับไทยธรรมนะคะ
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น
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ขาว…ประชาสัมพันธ
พ� ธี เ ป ดศู น ย ใ หญ

ไทยธรรม

ตํอ.เมืาอบลในเมื
อ
ง
ง จ.นครราชสีมา

งานนี้ชาว จ.นครราชสีมา จะสวย สุขภาพดีกันถ้วนหน้าแล้วค่ะ เพราะเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 54 ที่ผ่านมานี้ ได้
มีพิธีเปิดศูนย์ใหญ่ไทยธรรมที่บ้านเลขที่ 1340/26 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา งานนี้นำาทีม
โดย คุณเปล จารุณี เดส์แน็ช กรรมการบริหารและทีมงานบริษทั ไทยธรรมฯ มาร่วมแสดงความยินดีกบั เจ้าของศูนย์
คุณฐานะมนตร์ พุฒิกุลเศรษฐ์ ที่ยิ้มไม่ยอมหุบเลยค่ะ ยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะคะ สนใจสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.044-922-733

พ� ธี เ ป ดศู น ย ใ หญ

ไทยธรรม

ตํอ.เมืาอบลหมื
่
น
ไวย
ง จ.นครราชสีมา

ต้องขอแสดงความยินดีกบั พีน่ อ้ ง จ.นครราชสีมา อีกครัง้ ค่ะ ที่ได้มพี ธิ เี ปิดศูนย์ใหญ่ไทยธรรมกันอีกแล้ว เมือ่ วันที่
18 ก.ค. 54 ที่ผ่านมานี้ ที่บ้านเลขที่ 95/9 หมู่ที่ 8 ถ.มิตรภาพ ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีคุณเปล
จารุณี เดส์แน็ช นำาทีมกรรมการบริหาร และทีมงานของบริษัทไปร่วมแสดงความยินดี ต้องบอกว่าแอบเห็นเจ้าของ
ศูนย์ใหญ่ฯ อย่างคุณศศิเพ็ญ เจริญพิทักษ์ ยิ้มไม่หุบเลยทีเดียว สำาหรับพี่น้องชาวโคราชหรือจังหวัดใกล้เคียงที่สนใจ
ผลิตภัณฑ์ หรือสนใจเป็นตัวแทนจำาหน่ายติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.044-923-272 ค่ะ
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เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

“จากค่าเกร็ดเลือด
เพ�ยง 28 ข�้นมาเป็น 35
เหมือนคนปกติได้ เพราะ
อาหารเสร�มดีๆ ค่ะ”

คุณจรรยา ยศกิจ

อาชีพ ทำาสวน อายุ 39 ปี
ด้วยโรคที่ดิฉันเป็นอยู่เป็นโรคที่เกี่ยวกับเลือดค่ะ
คือเป็นโรคเกร็ดเลือดตำ่า ทำาให้ดิฉันมีอาการวิงเวียน
ศีรษะ หน้ามืดตลอดเวลา และที่ร้ายแรงคือเวลาที่เกิด
อุบัติเหตุเช่นโดนมีดบาด เลือดก็จะไหลไม่หยุดเลยค่ะ
ถ้ามีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นวิธีรักษาทางเดียวเลยคือไปพบ
แพทย์ที่โรงพยาบาลค่ะ เป็นแบบนี้มาตั้งแต่อายุ 18 ปี
แล้วค่ะ
แต่ ห ลั ง จากที่ ดิ ฉั น ได้ ม าเจอบริ ษั ท ไทยธรรมฯ
จากการที่บริษัทไปเปิดสัมมนา ทำาให้ดิฉันได้รู้จักกับ
สารสกัดเมล็ดองุ่น และสมุนไพรจีน ไม่น่าเชื่อค่ะว่า
หลังจากที่ได้ทานไปประมาณ 4 เดือน อาการมึนหัวก็
ดีขึ้นค่ะ และได้ไปเจาะเลือดตรวจดูค่าเกร็ดเลือด จาก
เกร็ดเลือดที่ตำ่ามากเพียง 28 ก็ขึ้นเปน 35 เท่ากับ
คนปกติ ทำาให้ดฉิ นั รูส้ กึ ประทับใจในสินค้ามาก และเวลา
ที่ดิฉันโดนมีดบาดแล้วมีเลือดออก ดิฉันได้ใช้นำ้ามัน
เมล็ดองุ่น เจาะเอานำ้ามันออกมาทาที่แผล เลือดที่ไหล
ก็หยุดไหลได้อย่างอัศจรรย์ค่ะ ทำาให้ดิฉันรู้สึกมั่นใจ
ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทไทยธรรมฯเป็นอย่างมากค่ะ
ว่าของดีจริง และขอขอบคุณบริษัทไทยธรรมฯค่ะ ที่
ทำาให้ดิฉันมีทางรักษาโรคแบบนี้ได้ค่ะ
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

เฟ่ยหลง

เกรพซีด พลัส ไลโคปีน
เกรพซีดออยล์ พลัส สไปรูลิน่า
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Be fo re

“ถึงแม้จะมีโรคไวรัสตับ
อักเสบซี แต่ค่าตับดิฉัน
ดีข�้นได้ เพราะลีวาค่ะ”

Af te r

คุณพัชรมน ธนนาถ
อาชีพ แม่บ้าน อายุ 55 ปี

เมือ่ 10 ปีกอ่ นดิฉนั ได้มกี ารผ่าตัดแผลอักเสบทีบ่ ริเวณ
สะโพก และรับเลือดมา 2 ถุงจากการผ่าตัด หลังจากนั้น
5 ปีต่อมาก็เกิดไม่สบายขึ้นมารักษาอย่างไรก็ยังมีอาการ
เป็นๆ หายๆ อยู่ จึงไปปรึกษาแพทย์ แพทย์จึงเจาะเลือด
ตรวจพบว่าเป็นไวรัสตับอักเสบ ซี จึงรักษาโดยแพทย์
มาตลอด ทานยาครบทุกเดือนแต่อาการก็ทรงๆ ทรุด
ตาเหลือง ตัวเหลือง นำ้าหนักลด อ่อนแรง ปวดเมื่อย
เนือ้ ตัว ข้อนิ้วมือบวม กำามือไม่ได้ เดินไปไหนก็ต้องหยุด
พักแล้วค่อยเดินต่อ จะเปนแบบนี้มาตลอด 5 ป ท้อแท้
ในสภาพที่เป็นอยู่เบื่อหน่ายกับชีวิต ทำาอะไรก็ไม่ได้ดังใจ
ครุ่นคิดตลอดอยู่ไปก็ไม่มีค่า และแพทย์บอกว่าถ้าอยาก
หายต้องรักษาอย่างจริงจัง ค่ารักษาเป็นหลักแสน แล้วแต่
อาการ เวลารักษาก็จะมีผลข้างเคียง ผมร่วง อ่อนเพลีย
แล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนด้วย ดิฉันไม่สะดวกเรื่อง
ค่าใช้จ่าย แถมยังกลัวอาการข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นอีก
เมื่อเดือนมีนาคม 2554 ได้ฟังรายการวิทยุที่ อ.ธกร
จัดเรื่องสุขภาพ และความงาม ก็เลยโทรมาปรึกษา อ.ธกร
แนะนำาให้ทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของบริษัทไทยธรรม
คือสารสกัดจากเมล็ดองุ่น สารอาหารบำารุงตับ นำ้ามันปลา
ผสมใบแปะกวย และคอลลาเจน ทานได้ชุดแรกก็เริ่ม
เห็ น ผล มี เ รี่ ย วแรง ทานข้ า วได้ นำ้ า หนั ก เพิ่ ม ขึ้ น
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เกรพซีด พลัส ไลโคปีน

ฟิชเชอร์ โกลด์

ลีวา

คอลลาเจนไฟว์

อาการปวดเมือ่ ยก็ทเุ ลา จากทีเ่ คยกำามือไม่ได้กเ็ ริม่ กำามือได้
ค่าตับที่เคยแย่กลับดีขึ้นขนาดแพทย์ยังชมเลยว่าไปทำา
อะไรมาค่าตับดีขนึ้ มากให้ ปฏิบตั ติ วั แบบนีไ้ ปเรือ่ ยๆ เมือ่ ได้
ฟังผลการตรวจของแพทย์ดฉิ นั ดีใจมาก ตอนนีท้ านเดือนที่
3 แล้ว ไปไหนมาไหนได้คล่องแคล่ว ไม่ตอ้ งลำาบากลูกหลาน
ประคองเดินถือของให้ หน้าตาสดใสมีแต่คนทักว่าทำาไม
ดูดขี นึ้ แข็งแรงขึน้ ก่อนจะใช้ผลิตภัณฑ์มแี ต่คนเรียกปาเดีย๋ ว
นีเ้ รียกพีก่ นั เป็นแถว ดิฉนั ขอขอบคุณ บริษทั ไทยธรรมมากๆ
นะคะทีท่ าำ ให้ดฉิ นั อาการดีขนึ้ เรือ่ ยๆ ใครทีเ่ ป็นแบบดิฉนั ขอ
ให้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ไทยธรรมดูนะคะ แล้วจะรูว้ า่
สิ่งดีๆ ในชีวิตจะกลับมา
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

“หยุดภาวะไขมันอุดตัน
ในเส้นเลือด ห่างไกล
อัมพาต”

คุณปยนาถ อาจหาญ

อาชีพ ข้าราชการบำานาญ อายุ 60 ปี
ดิฉนั ใช้ชวี ติ เหมือนคนธรรมดาทัว่ ไปค่ะ แถมยังไม่คอ่ ย
ได้ควบคุมในเรือ่ งอาหารการกิน จนทำาให้เกิดเปนภาวะไขมัน
อุดตันในเลือดสูง บวกกับอายุที่มากขึ้น ยิ่งทำาให้ระบบ
เผาผลาญในร่างกายทำางานได้แย่ลง ได้มีการไปพบแพทย์
ค่ะ เพื่อตรวจไขมันในเส้นเลือด ปรากฎว่าคอเลสเตอรอล
327 ไตรกลีเซอไรด์ 169 ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่สูงมาก เกรพซีด พลัส ไลโคปีน
การรั ก ษาจากแพทย์ คื อ การรั บ ประทานยาเพื่ อ ไปลด
ไขมันในเส้นเลือด ซึ่งถือว่าเป็นการรักษาที่ง่ายและสะดวก
แต่สาำ หรับดิฉนั คิดว่าการทานยามากๆส่งผลเสียกับร่างกาย
ค่ะ ไม่ว่าจะเป็น ตับ ไต หัวใจ จึงลองหันมาใช้ทางเลือก
อื่นในการรักษาดู ได้มาเจอกับอาหารเสริมของบริษัท
ไทยธรรมฯค่ะ สารสกัดเมล็ดองุน่ นำา้ มันปลาผสมใบแปะกวย
โคคิ ว เทนผสมนำ้ า มั น รำ า ข้ า วและจมู ก ข้ า ว ทำ า ให้ ผ ล
ไขมันในเส้นเลือดของดิฉันดีขึ้นมากค่ะ หลังจากที่ได้ทาน
ไปเพียง 2 สัปดาห์ ไปตรวจอีกรอบ ผลคือ คอเลสเตอรอล
เหลือ 165 ไตรกลีเซอไรด์ 137 ซึ่งทำาให้ดิฉันรู้สึกดีใจมาก
ค่ะ ที่ไม่ตอ้ งเป็นภาวะเสีย่ งกับการเป็นอัมพาต ขอขอบคุณ
บริษัทไทยธรรมฯมากๆ ค่ะ

ฟิชเชอร์ โกลด์

โอริซอล เทน
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

27

“ฝาหายไปได้ ด้วย
ผลิตภัณฑ์ ไทยธรรมค่ะ”
Be fo re

Af te r

คุณมนัสนันท์ ปุนบุดดา

อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว อายุ 46 ปี
โรคที่เกี่ยวกับฮอร์ โมนในร่างกายผิดปกติ เป็นโรค
ที่ดิฉันเจอมาตั้งแต่เด็กค่ะ ตั้งแต่อายุ 17 ดิฉันก็เริ่มมี
ประจำาเดือน แต่แตกต่างจากคนทั่วไปตรงที่ประจำาเดือน
รอบต่อไปของดิฉันมีอีกทีคือตอนอายุ 18 เลยค่ะ ซึ่งส่งผล
กระทบกับระบบร่างกายของดิฉันเป็นอย่างมาก เริ่มที่มี
สิวขึน้ ที่ใบหน้าค่ะ เวลาทาครีมเหมือนกับว่าทาไปในผิวหน้า
ทีเ่ ต็มไปด้วยหนามเลยค่ะ และเมือ่ มีอายุมากขึน้ ฝาฮอร์โมน
ก็มาเยือน เรียกว่าหน้าทั้งแถบดำาปนไปหมด ตอนนั้น
รู้สึกท้อแท้ใจกับสภาพผิวหน้าของตัวเองเป็นอย่างมากค่ะ
จนกระทั่งได้มาเจอกับสารสกัดจากเมล็ดองุ่น สารอาหาร
เพื่อการล้างพิษตามตำารับแพทย์แผนไทย และสารอาหาร
เพื่อผิวสวย ของบริษัทไทยธรรมฯ หลังจากที่ทดลองทาน
ไปได้ประมาณ 2 เดือน รู้สึกได้เลยค่ะว่าฝาที่เปนดำาๆ
ก็จางลง และผิวพรรณดีขนึ้ จนตอนนีผ้ วิ หน้าของดิฉนั ไม่มี
ปัญหาในเรื่องฝาแล้วค่ะและประจำาเดือนก็มาปกติเหมือน
คนทัว่ ไป ต้องขอขอบคุณบริษทั ไทยธรรมเป็นอย่างมากค่ะ
ที่ทำาให้ดิฉันมีชีวิตที่เหมือนคนปกติทั่วไปค่ะ
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ตรีผลา

เดมาโกลด์ เอ็กซ์
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

“ซีสต์ที่เต้านมหายไป
เหมือนได้ชีว�ตใหม่กลับมา”

คุณเพ็ญรัตน์ จิตนุ่ม
อาชีพ แม่บ้าน อายุ 67 ปี

ดิฉันเป็นคนที่ต้องประสบกับโรคร้ายค่ะ โรคนี้จะ
เรียกว่าเป็นเหมือนโรคทางกรรมพันธุ์ก็ว่าได้ เพราะคนใน
ครอบครัวของดิฉันส่วนใหญ่เสียชีวิตด้วยโรคนี้กันหมด
โรคนัน้ คือโรคมะเร็งค่ะ แต่ดฉิ นั ยังโชคดีทเี่ จอความผิดปกติ
ในร่างกายตัวเองก่อน คือเมื่อหลายปก่อน ดิฉันมีอาการ
ปวดตรงบริเวณเต้านมด้านซ้าย และบวมขึ้นมาจนอักเสบ
ทำาให้ดิฉันรู้สึกกลัวมากเพราะพี่น้องฝาแฝดของดิฉันก็มี
อาการแบบนี้ และเสียชีวิตในที่สุด จึงโทรไปหาลูกสาวและ
ให้พาไปพบแพทย์ปรากฏว่าตรวจออกมาแล้วเจอซีสต์ที่
เต้านมด้านซ้ายค่ะ สำาหรับวิธีการรักษาคือต้องผ่าตัด ด้วย
ความที่เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลทำาให้ต้องมีการรอคิวผ่าตัด
และระหว่างที่รอคิวนั้น ดิฉันได้มาเจออาหารเสริมของ
บริษัทไทยธรรมฯ สารสกัดจากเมล็ดองุ่น นำ้ามันเมล็ดองุ่น
สารอาหารเพิม่ คลอโรฟลล์และสารอาหารเพือ่ การซ่อมแซม
เซลล์ ทานไปได้ประมาณเกือบอาทิตย์ก็ถึงคิวที่จะต้องเข้า
รับการผ่าตัด ไม่น่าเชื่อค่ะว่าก้อนซีสต์นั้นยุบตัวลงเหลือ
เพียงนิดเดียว และไม่ต้องทำาการคว้านเนือ้ แล้วเหลือเพียง
แค่เจาะและดูดนำ้าออกมา ทำาให้การรักษาดีขึ้นคือมีแผล
น้อยลง ดิฉนั ต้องขอขอบคุณบริษทั ไทยธรรมเป็นอย่างมาก
ค่ะ ที่ทำาให้ทุกวันนี้ดิฉันได้เหมือนมีชีวิตใหม่
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

เกรพซีด พลัส ไลโคปีน

เกรพซีดออยล์ พลัส สไปรูลิน่า

สเต็มแมค
ไวตากรีน
29

“หุ่นสวย เพร�ยวกระชับ
ได้ด้วย Be Drinks ค่ะ”

คุณสุดา มากคะนา

อาชีพ พยาบาล อายุ 35 ปี
ปกติดิฉันจะเป็นคนรับประทานจุกจิกค่ะ จนรู้สึกได้ว่า
รูปร่างเริม่ อ้วน และมีไขมันตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ไม่
ว่าจะเปนหน้าท้อง สะโพก ต้นขา ต้นแขน เรียกว่าดูมีส่วน
เกินแทบทุกส่วนในร่างกายเลยค่ะ ทำาให้หาเสื้อผ้าในการ
แต่งตัวยากมากๆ และยิ่งอาชีพที่ดิฉันทำาคือพยาบาล ต้อง
ใส่เสือ้ สีขาว ก็จะยิง่ เห็นชัดเลยค่ะว่าดิฉนั ดูเป็นคนทีม่ รี ปู ร่าง
อ้วนมากๆ จนพี่ที่เป็นพยาบาลด้วยกัน ได้แนะนำาอาหาร
เสริมที่ช่วยในเรื่องนี้ให้ดิฉันได้ลองทาน เปนสารสกัดจาก
เมล็ดองุน่ และคอลลาเจนชนิดผงชงดืม่ ทานไปได้ประมาณ
3 เดือน หุ่นเริ่มเพรียว กระชับขึ้น จนใครๆต่างทักว่าไปทำา
อะไรมา ถึงดูผอมลง หลังจากที่ทานคอลลาเจนมาเรื่อยๆ
ประมาณ 6 เดือน นำ้าหนักของดิฉันจาก 67 ก.ก เหลือ 55
ก.ก และจากความรู้เรื่องคอลลาเจนที่ดิฉันได้รู้มา ยังช่วย
ทำาให้ผวิ สวย ตึง หน้าดูเด็กขึน้ ด้วยค่ะ เรียกว่าได้ทงั้ ผิวสวย
และหุ่นดีแบบ 2 in 1เลยค่ะ

คอลลาเจน

บี ดริงส์

เกรพซีด พลัส ไลโคปีน
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เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

“ผมไม่ต้องทานยาวันละ
เป็นกํามือ และนํ้าตาลใน
เลือดลดลงได้ ด้วยสาร
สกัดจากเมล็ดองุ่นครับ”

คุณศร�นวล พรหมทอง

อาชีพ ทำาสวน อายุ 57 ปี

หลังจากที่ผมรู้ตัวเองว่าเปนโรคเบาหวานจากการ
เจาะเลือดตรวจนำา้ ตาลทีข่ นึ้ สูงเกือบ 400 ทำาให้ผมมีอาการ
เครียด จนเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอครับ ทำาให้มีอาการ
ลุกขึ้นนั่งไม่ได้บวกกับอาการของโรคเบาหวานที่ขึ้นสูง
ทำาให้ผมมีอาการหน้ามืด ตาพร่า และชาตามมือเท้า
ฟิชเชอร์ โกลด์
ต้ อ งไปพบแพทย์ เ พื่ อ รั ก ษา สำ า หรั บ การรั ก ษาของ
โรคเบาหวานนัน้ ก็คอื การทานยาเพือ่ คุมนำา้ ตาล และคุมอาหาร
การกินเอง ในเรื่องอาหารการกินนั้นผมเองก็เป็นคนที่
ทานรสจัดอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม
หรือเผ็ด จึงต้องพึ่งยาแพทย์เป็นส่วนใหญ่ หลังจากที่ได้
ทานยาตามแพทย์สั่ง นำ้าตาลก็ลดลงครับ จาก 400 กว่า
หรือเหลือประมาณ 200 แต่ก็ยังถือว่าเป็นค่านำ้าตาลที่
สูงอยู่ดี และต้องคอยทานยาวันละเปนกำามือ ทำาให้ผม
เกรพซีด พลัส ไลโคปีน
หาตัวเลือกที่ช่วยให้ผมไม่ต้องทานยามากๆ แบบนี้ ไป
ทัง้ ชีวติ และผมก็ได้เจอกับสารสกัดเมล็ดองุน่ และนำา้ มันปลา
ผสมใบแปะกวยของบริษัทไทยธรรมฯ ครับ หลังจาก เหมือนเมื่อก่อนแล้วครับ ขอขอบคุณบริษัทไทยธรรมเป็น
ที่ได้ทานไปประมาณ 2 เดือน นำ้าตาลในเลือดก็ลดลงเหลือ อย่างมากครับทีท่ าำ ให้ทกุ วันนีผ้ มเหมือนมีชวี ติ ใหม่ สุขภาพ
ประมาณ 130-150 และที่สำาคัญผมไม่ต้องทานยามาก แข็งแรง
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น
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“โรครุมเร้า 4 โรคร้าย
หายไปได้ด้วยอาหารเสร�ม
ของบร�ษัท ไทยธรรมฯค่ะ”

คุณสุมิตตา แดงดี

อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว อายุ 45 ปี
ถ้านึกย้อนเวลากลับไปเมือ่ หลายปีกอ่ น ดิฉนั ขึน้ ชือ่ ว่า
เป็นคนขี้โรคคนหนึง่ เลยค่ะ ทัง้ โรคร้ายแรง และโรคฮิตทีค่ น
สมัยนี้เป็นกันบ่อย อย่างโรคแรกคือโรคไต ซึ่งถือว่าถ้าใคร
เป็นโรคนี้ ต้องใช้เงินในการรักษาเป็นอย่างมาก ทั้งอาการ
ทรมานต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเปนปวดหลัง ปัสสาวะขัด
ซำา้ ร้ายยังต้องมาเจอกับอาการปวดหัวไมเกรนทีเ่ กิดขึน้ เป็น
โรคที่สอง ทรมานจนถึงขั้นต้องทานยาควบคุมไว้ตลอด
เวลา ด้วยความที่ทำางานจนไม่มีเวลาทานอาหารให้ตรง
เวลา โรคกรดไหลย้อนจึงมาเยือนเปนโรคที่สาม จุกแสบ
บริเวณกลางอกจนถึงขึ้นหายใจไม่ออก และโรคสุดท้ายก็
เกิดขึ้นมาตามกันคือโรคไทรอยด์ แต่โชคดีที่ผลตรวจออก

มาว่าเปนไทรอยด์แบบไม่มีพิษ ทุกโรคที่ดิฉันกล่าวมานั้น
ล้วนแล้วแต่ใช้เงินค่ารักษาพยาบาลไปไม่น้อยเลยค่ะ แต่
หลังจากที่ดิฉันได้มาเจออาหารเสริมของบริษัทไทยธรรม
สารสกัดจากเมล็ดองุน่ คอลลาเจนชนิดผงชงดืม่ และนำา้ มัน
เมล็ดองุ่น ทำาให้ดิฉันหายจากโรคเหล่านี้ได้ เพียงทานไป
ประมาณ 2 สัปดาห์ อาการปวดหัวไมเกรนอย่างรุนแรงก็ดี
ขึ้นมาก รวมถึงโรคอื่นด้วย ทำาให้ดิฉันตัดสินใจทานต่อจน
ปัจจุบันนี้ค่ะ ขอขอบคุณบริษัทไทยธรรมฯเป็นอย่างมากที่
ผลิตอาหารเสริมดีๆแบบนี้ออกมาค่ะ

คอลลาเจน
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เกรพซีด พลัส ไลโคปีน

เกรพซีดออยล์ พลัส สไปรูลิน่า

บี ดริงส์

เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

“เกือบจะตาบอด
แต่หายได้ เพราะอาหารเสร�ม
ของไทยธรรมค่ะ”

คุณอุทัยรัตน์ กันจาด

อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว อายุ 55 ปี
เรื่องดวงตา สายตา เป็นสิ่งที่สำาคัญสำาหรับทุกคนค่ะ
และดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ให้ความสำาคัญกับดวงตา ดิฉัน
เป็นคนไม่มโี รคประจำาตัวอะไร แต่อยูๆ่ ตาก็มวั มองอะไรไม่
ชัดเจน เหมือนมองเห็นได้ประมาณ 20% จึงรีบไปปรึกษา
จักษุแพทย์ ผลตรวจออกมาว่า หลอดเลือดที่ไปเลี้ยง
จอประสาทตาขวาแตก จึงทำาให้เหมือนเปนคนตาบอดไป 80%
และสามารถมองเห็นได้เพียง 20% เท่านั้น การรักษานั้น
ต้องไปยิงเลเซอร์เพื่อรักษาตาที่ยังคงมองเห็นได้อยู่ 20%
นั้นไว้ แต่โชคดีที่ดิฉันได้มารู้จักกับบริษัทไทยธรรม และ
ได้ทานสารสกัดจากเมล็ดองุ่น สารอาหารเพิ่มคลอโรฟลล์
และสารอาหารเพื่อการซ่อมแซมเซลล์ จะเรียกว่าเปน
สิง่ มหัศจรรย์ก็ได้คะ่ หลังจากทีไ่ ด้ทานไปเพียง 3 วันเท่านัน้
ค่ะ จากตาที่มัวๆก็มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น และไม่ต้องไปทำา
เลเซอร์ หลังจากทานไปได้ 1 เดือน จึงไปพบแพทย์
อีกครั้ง แพทย์ บ อกเองเลยค่ะว่า เส้นเลือดที่ไปเลี้ยง
จอประสาทตาแตก ถ้าผู้ปวยไม่ได้พบทางเลือกในการใช้
สารอาหารบำาบัด อาจจะทำาให้ตาบอดไปแล้วก็ได้ ดิฉนั รูส้ กึ
ดีใจและประทับใจมากค่ะ ทีผ่ ลิตภัณฑ์ของบริษทั ไทยธรรม
ทำาให้ดิฉันเหมือนได้ตาใหม่มาอีกครั้ง ขอขอบคุณบริษัท
ไทยธรรมเป็นอย่างมากค่ะ
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

เกรพซีด พลัส ไลโคปีน

สเต็มแมค
ไวตากรีน
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“ถุงนํ้าที่ปกมดลูกหาย
ไปได้ ด้วยเกรพซีด
พลัส และ เซี่ยนฟงค่ะ”

คุณเนซาห์ อ่าวจี

อาชีพ แม่บ้าน อายุ 26 ปี
ดิฉนั จะมีอาการผิดปกติคะ่ คือเวลาทีม่ ปี ระจำาเดือนจะ
มาแบบกระปริดกระปรอย และมีเลือดออกจากช่องคลอด
ทั้งๆที่ช่วงนั้นไม่ได้เปนประจำาเดือน ส่วนใหญ่จะเป็นเวลา
ยกของหนักค่ะ จึงไปปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลเพราะ
อยากรู้ว่าดิฉันเปนอะไรกันแน่ แพทย์ตรวจเจอถุงนำ้าที่
ปกมดลูกทั้งสองข้างค่ะ จึงให้ยาฮอร์โมนมาทานถึง 6
เดือน แต่อาการก็ไม่ดีขึ้นเลย จึงตัดสินใจให้ทางเลือกอื่น
ในการรักษาหลายๆทาง เช่นทานยาสมุนไพรของหลายยีห่ อ้
ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลย จนกระทั่งได้มาเจอกับอาหารเสริม
ของบริษทั ไทยธรรมฯ คือสมุนไพรจีนสำาหรับสตรี นำา้ มันปลา
ผสมใบแปะกวย และสารสกัดจากเมล็ดองุ่น ทานมาได้
ประมาณ 3 เดือน อาการประจำาเดือนมาแบบกระปริด
กระปรอยก็ดีขึ้นและหายไปในที่สุด ประจำาเดือนมาตาม
ปกติ ไม่มีอาการอ่อนเพลียเหมือนแต่ก่อน และที่สำาคัญคือ
ได้มีการกลับไปตรวจถุงนำ้าอีกครั้ง ปรากฏว่าถุงนำ้าหาย
ไปแล้วค่ะ รู้สึกดีใจมากๆ และขอบคุณบริษัทไทยธรรม
เป็นอย่างมากค่ะ ที่ผลิตอาหารเสริมดีๆ แบบนี้ออกมาให้
คนไทย ในราคาคนไทยค่ะ
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เซี่ยนฟง

ฟิชเชอร์ โกลด์
เกรพซีด พลัส ไลโคปีน
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

เดือนพฤษภาคม 2554

ศูนยใหญ ที่มียอดจําหนายผานศูนยสูงสุด
ประจําเดือนพฤษภาคม 2554

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ
ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ สาขา จ.ปราจีนบุรี
มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 1,040,670 บาท

ศูนยยอย ที่มียอดจําหนายผานศูนยสูงสุด
ประจําเดือนพฤษภาคม 2554

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย
ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ สำาโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 607,035 บาท

เดือนมิถุนายน 2554

ศูนยใหญ ที่มียอดจําหนายผานศูนยสูงสุด
ประจําเดือนมิถุนายน 2554

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ
ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ สาขา จ.ปราจีนบุรี
มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 1,066,400 บาท

เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

ศูนยยอย ที่มียอดจําหนายผานศูนยสูงสุด
ประจําเดือนมิถุนายน 2554

คุณชมพูนุช โชคบุญเปยม
ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ บางเมือง จ.สมุทรปราการ
มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 591,665 บาท
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ตารางสัมมนา สิงหาคม 2554
วัน/เดือน/ป
เสาร์ 6 ส.ค. 54
เสาร์ 13 ส.ค. 54
อาทิตย์ 14 ส.ค. 54

เสาร์ 20 ส.ค. 54
อาทิตย์ 21 ส.ค. 54
พฤหัสบดี 25 ส.ค. 54
ศุกร์ 26 ส.ค. 54
เสาร์ 27 ส.ค. 54
อาทิตย์ 28 ส.ค. 54
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เวลา

หัวขอ

สถานที่

13.00-17.00 น. TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR ณ ห้องประชุม บริษัทไทยธรรมฯ
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ
โครงการพรีเมี่ยมเพลส ซ.นวลจันทร์ 50
แขวงนวลจันทร์ เขตนวลจันทร์ กทม.
13.00-17.00 น. TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR ณ ห้องประชุม โรงแรมนกยูงทอง
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ
อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
13.00-16.30 น. TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วน
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ
ตำาบลดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.อยุธยา
11.50 น.
พิธีเปิดศูนย์
พิธีเปิดศูนย์ ไทยธรรมฯสาขา อ.เมือง
จ.ตราด
13.30-16.30 น. TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR ณ ห้องประชุม โรงแรมเหลายา
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ
อินแลนด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ตราด
13.30-16.30 น. TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR ณ ห้องประชุม ภัตตาคารแสนสว่างใจ
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
18.00-21.00 น. TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR ณ ห้องสายนที โรงแรมริเวอร์
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ
อ.เมือง จ. นครปฐม
18.00-21.00 น. TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR ณ ห้องประชุม (โซน B)
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ
ภัตตาคารเรือนเพชร 2 อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ
13.00-16.00 น. TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR ณ ห้องสัณหวาจา โรงแรมพิมาน
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ
อ.เมือง จ.นครสวรรค์
13.00-17.00 น. TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR ณ ห้องประชุม โรงแรม V-ONE
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ
อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ว�ทยากร
ทีมงานไทยธรรม
ทีมงานไทยธรรม
ทีมงานไทยธรรม

ทีมงานไทยธรรม
ทีมงานไทยธรรม
ทีมงานไทยธรรม
ทีมงานไทยธรรม
ทีมงานไทยธรรม
ทีมงานไทยธรรม

เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

ตารางสัมมนา กันยายน 2554
วัน/เดือน/ป
เสาร์ 3 ก.ย. 54
ศุกร์ 16 ก.ย. 54
เสาร์ 17 ก.ย. 54
ศุกร์ 23 ก.ย. 54
เสาร์ 24 ก.ย. 54

เวลา

หัวขอ

สถานที่

13.00-17.00 น. TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR ณ ห้องประชุม บริษัทไทยธรรมฯ
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ
โครงการพรีเมีย่ มเพลส ซ.นวลจันทร์ 50
แขวงนวลจันทร์ เขตนวลจันทร์ กทม.
13.00-16.00 น. TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR ณ ห้องไอยรา โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ
อ.เมือง จ.แพร่
13.00-16.00 น. TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR ณ ห้องประชุม โรงแรมยูเรเซีย
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
13.00-17.00 น. TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR ณ ห้องประชุม โรงแรมวีว่า
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
13.00-17.00 น. TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR ณ ห้องประชุม ศูนย์ OTOP
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ
เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช

เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

ว�ทยากร
ทีมงานไทยธรรม
ทีมงานไทยธรรม
ทีมงานไทยธรรม
ทีมงานไทยธรรม
ทีมงานไทยธรรม
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หวงใยสุขภาพ ใสใจคุณกับ

นู ท ราเฮอร เ บิ ล

โปรโมชั่นประจําเดือน

6 สิงหาคม 2011 – 5 ตุลาคม 2011
โปรโมชั่นชุดบํารุงหัวใจ และหลอดเลือด

โปรโมชั่นชุด ทั้งใส-ทั้งตึง

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract + Orezol Ten

• Grape Seed Plus + Collagen V

ราคาพ�เศษ
1,000 บาท

ราคาพ�เศษ
1,000 บาท

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

โปรโมชัน่ ชุดสมอง-หัวใจ-ไต-กระตุน ภูมติ า นทาน

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

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

โปรโมชั่นชุดสมอง-หัวใจ-ไต-ผิวพรรณ

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

ราคาพ�เศษ
1,800 บาท

ราคาพ�เศษ
1,500 บาท

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

โปรโมชัน่ ชุดยอนวัย

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

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

โปรโมชัน่ ชุดควบคุมนํา้ ตาลในเลือด
สําหรับผูท มี่ นี าํ้ ตาลในเลือดสูง

• Mulberline + Sweet Secret + Grape Seed Plus

ราคาพ�เศษ
2,800 บาท

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

โปรโมชัน่ ชุดเผาผลาญไขมัน-กระชับสัดสวน
• GT Mac (30 ซอง) + L-Carnitine Plus

ราคาพ�เศษ
3,000 บาท

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

ราคาพ�เศษ 1,800 บาท

จากราคาเต็ม 2,000 บาท (1,800 PV/1,170 BV)

• Mulberline 2 ขวด + Sweet Secret + Grape Seed Plus

ราคาพ�เศษ 2,600 บาท

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

โปรโมชัน่ ชุดซอมแซมรางกาย-กระตุน ภูมติ า นทาน
• Grape Seed Oil Plus Spirulina + Stemmac

ราคาพ�เศษ 1,630 บาท

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

โปรโมชัน่ ชุดซอมแซมรางกาย-บํารุงผิว

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract + Stemmac

ราคาพ�เศษ 1,400 บาท

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

โปรโมชั่นศูนยยอย
โปรโมชั่นสบู Starry

• ยอดสั่งซื้อ สบู Starry Grape Soap (ทุกแบบรวมกัน) ทุก 1 โหล
ตอ 1 ใบเสร็จ (แจงยอดได) ไดรับ Poster Starry Cosmetic Soap
เพื่อสงเสริมการขายจํานวน 1 แผน
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(โปรโมชั่นทุก 30,000 บาท และ ทุก 60,000 บาท ไม่ซ้อนกัน ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

ยอดศูนยยอยทุก 30,000 บาท

ไดรบั ผลิตภัณฑ Grape Seed Oil Plus Spirulina

มูลคา 780 บาท ฟร�!

ยอดศูนยยอยทุก 60,000 บาท

ไดรบั ผลิตภัณฑ GT Mac

มูลคา 2,400 บาท ฟร�!

เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัว

ไทยธรรม”

ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ มีนโยบายในการ
กระจายศูนย์ ใหญ่ทั่วประเทศ เพื่อรองรับโครงการ
ใหม่ที่เตรียมเปิดตัวในปี 2011 นี้ จึงขอแจ้งให้พี่น้อง
ไทยธรรมฯ ทราบถึงจังหวัดทีย่ งั ไม่มศี นู ย์ใหญ่ พีน่ อ้ ง
ท่านใด หรือ สายงานของพีน่ อ้ งท่านใดทีส่ นใจ สามารถ
ยื่นแบบฟอร์มแสดงความจ�ำนงเป็นศูนย์ ใหญ่ได้ที่
ผูจ้ ดั การเขต (Area Manager) และผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การเขต
(Assistant Area Manager) ทุกท่าน ดังรายชื่อต่อ
ไปนี้
1. คุณปนัดดา วิถีพัฒน์ (มด)
โทร. 08-3013-9490

2. คุณรัชชาภา ไชยมล (วิว)
โทร. 08-6539-4393

3. คุณอรณิชา สายยนต์ (อุ๊)
โทร. 08-6367-7804

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

เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

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

ภาคเหนือ

• เชียงราย
• เชียงใหม่
• น่าน
• พะเยา
• เพชรบูรณ์
• แม่ฮ่องสอน
• ล�ำปาง
• ล�ำพูน
• สุโขทัย
• อุตรดิตถ์

ภาคใต้
• ประจวบคีรีขันธ์

• ปัตตานี
• พังงา
• ภูเก็ต
• ระนอง
• สงขลา (อ.เมือง)
• สตูล
• สุราษฎร์ธานี (อ.เกาะพะงัน)
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เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น
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ศูนยใหญ บร�ษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ จํากัด
ศูนย ใหญ ไทยธรรม : กรุงเทพฯ และปร�มณฑล
ศูนย์บางคอแหลม จ.กรุงเทพฯ โทร. (02) 291-8789
ศูนย์บางบอน จ.กรุงเทพฯ โทร. (02) 893-5800
ศูนย์สายไหม จ.กรุงเทพฯ โทร. (02) 998-3866
ศูนย์ อ.ศาลายา จ.นครปฐม โทร. (02) 889-3631

ศูนย์ปากนำ้า จ.สมุทรปราการ โทร. (02) 395-1739
ศูนย์ศรีนครินทร์-บางเมือง จ.สมุทรปราการ โทร. (02) 702-6504
ศูนย์สำาโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ โทร. (02) 394-2959

ศูนย ใหญ ไทยธรรม : ตางจังหวัด
ศูนย์ อ.เมือง จ.กระบี่ โทร. (075) 621-382
ศูนย์ อ.เมือง จ.กำาแพงเพชร โทร. (055) 720-229
ศูนย์ อ.เมือง (โรบินสัน) จ.จันทบุรี โทร. (039) 327-352
ศูนย์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. (038) 338-854
ศูนย์ อ.บางแสน จ.ชลบุรี โทร. (038) 386-321
ศูนย์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทร. (038) 244-197
ศูนย์ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร. (077) 576-677
ศูนย์ อ.เมือง จ.ตรัง โทร. (075) 219-550
ศูนย์ อ.เมือง จ.ตราด โทร. (039) 522-871
ศูนย์ อ.เมือง จ.ตาก โทร. (055) 540-345
ศูนย์ อ.แม่สอด จ.ตาก โทร. (055) 535-299
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครปฐม โทร. (034) 253-789
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร. (056) 222-102
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. (044) 922-733
ศูนย์ หมื่นไวย จ.นครราชสีมา โทร. (044) 923-272
ศูนย์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โทร. (075) 423-468
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร. (075) 358-178
ศูนย์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช โทร. (075) 394-391
ศูนย์ อ.เมือง จ.นราธิวาส โทร. (073) 516-195
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ศูนย์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โทร. (037) 213-502
ศูนย์ อ.เมือง จ.พิจิตร โทร. (056) 691-126
ศูนย์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร. (055) 244-685
ศูนย์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โทร. (032) 493-685
ศูนย์ อ.เมือง จ.แพร่ โทร. (054) 623-322
ศูนย์ อ.เมือง จ.พัทลุง โทร. (074) 615-599
ศูนย์ อ.เบตง จ.ยะลา โทร. (073) 231-920
ศูนย์ อ.เมือง จ.ยะลา โทร. (073) 222-357
ศูนย์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โทร. (043) 527-920
ศูนย์ อ.เมือง จ.ระยอง โทร. (038) 898-750
ศูนย์ อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร. (032) 322-715
ศูนย์ อ.เมือง จ.ลพบุรี โทร. (036) 412-790
ศูนย์ อ.นาทวี จ.สงขลา โทร. (074) 373-193
ศูนย์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โทร. (035) 525-686
ศูนย์ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โทร. (077) 415-148
ศูนย์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. (077) 275-386
ศูนย์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร. (034) 426-365
ศูนย์ อ.เมือง จ.อุทัยธานี โทร. (056) 511-403

เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น
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ชนิด ที่ให้คลื่นในช่วงรังสีฟาร์ อินฟาร์เรด หรือ รังสีใต้แดง กระตุ้นการไหลเวียน
โลหิตในหลอดเลือดฝอย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ให้ออกซิเจนแก่เซลล์ ซ่อมแซม
เนื้อเยื่อที่บาดเจ็บ

หมวกไวทอป

ที่ปดตาไวทอป

เสื้อคลุมไหล่ไวทอป

ที่รัดเอวไวทอป

ที่รัดเข่าไวทอป

ที่รัดข้อมือไวทอป

ที่รัดข้อศอกไวทอป

ถุงเท้าไวทอป

กางเกงในไวทอปชาย/หญิง

มาร์กไวทอป

ยาสีฟนไวทอป

หมอนไวทอป

ผ้าห่มไวทอป

เครื่องทํานํ้าอัลคาไลน์ ไวทอป

