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Vitop ผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะ
งานวิจัย Vitop
ข้อเสื่อม เข่าเสื่อม
กระดูกต้นคอเสื่อม
หมอนรองกระดูกเสื่อม
ลดเอวด้วยที่รัดเอว Vitop
ซ่อมแซมร่างกายยามค่ำ�คืน
ถุงเท้า Vitop กับโรคของเท้า
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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New Product
¹éíÒÍÑÅ¤ÒäÅ¹äÇ·Í» ¹éíÒ´‹Ò§à¾×èÍªÕÇÔµ

พบกับการกรองที่เหนือชั้นดวยขั้นตอนที่มากกวา
สุดยอดตัวกรองน้ําเหนือระดับ Purifying King

Vitop Pre filter
PP Filter
Activated Carbon Filter

Vitop Purifying King
PP filter
Ultra-filtration membrane filter
Multiple molecular sieve filter

Purifying King

กรองอยางเหนือชั้นดวย 3 ขั้นตอนของการกรอง
ขั้นตอนที่ 1 : Polypropylene Filter : ¡ÃÍ§µÐ¡Í¹ËÂÒºÊÔè§Ê¡»Ã¡
·Õ»è Ð»¹ÁÒ¡Ñº¹éÒí ·Ø¡ª¹Ô´ àª‹¹ ·ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ Ê¹ÔÁàËÅç¡ àÈÉ¼§ ¨ØÅ¹Ô ·ÃÕÂ ÏÅÏ
ขั้นตอนที่ 2 : Ultra-ﬁltration membrane ﬁlter : ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ¡ÃÍ§
0.01äÁ¤ÃÍ¹ «Öè§àÅç¡¡Ç‹ÒàÊŒ¹¼Á¤¹ »ÃÐÁÒ³ 5,000à·‹Ò ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
ã¹¡ÒÃ¡ÃÍ§ÊÔè§Ê¡»Ã¡ ¤ÅÍÃÕ¹ àª×éÍâÃ¤ áÅÐÊÒÃÅÐÅÒÂµ‹Ò§æä´ŒÍÂ‹Ò§´Õ
äÁ‹µŒÍ§ãªŒä¿¿‡Ò ã¹¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ¡ÃÍ§
ขั้นตอนที่ 3 : Multiple molecular sieve ﬁlter : äÊŒ¡ÃÍ§ÃÐ´ÑºâÁàÅ¡ØÅËÅÒÂªÑ¹é
ÃÒ¤ÒÊÁÒªÔ¡ 9,500 ºÒ·
ÃÒ¤ÒÊÁÒªÔ¡ Vitop Water Ionizer + Purifying King 44,500 ºÒ·
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บข อาง เนนี
้
รา

พลังจิตสู่

ความสําเร็จ
ÊÇÑÊ´Õ¤Ð‹
¾Õ¹è ÍŒ §¤ÃÍº¤ÃÑÇä·Â¸ÃÃÁ·ÕÃè ¡Ñ ·Ø¡·‹Ò¹
ÃÐÂÐËÅÑ§æÁÒ¹ÕÁé àÕ ËµØ¡ÒÃ³á»Å¡æ·Õàè ¡Ô´¢Ö¹é
¡ÑºµÑÇàÍ§ËÅÒÂæàÃ×èÍ§ã¹·Ò§·Õè´Õ àª‹¹ àÁ×èÍ¡ÅØŒÁ
àÃ×Íè §Ê‹Ç¹µÑÇ ¡çÁ·Õ Ò§ÍÍ¡ä´ŒÍÂ‹Ò§àËÅ×Íàª×Íè ËÃ×Í
¡ÑºàÃ×Íè §àÅç¡æ àª‹¹ ·Õ¨è Í´Ã¶ àÁ×Íè àÃÒä»µÒÁËŒÒ§ ËÃ×Í
ã¹·Õ·è ÁèÕ »Õ Þ
˜ ËÒ·Õ¨è Í´Ã¶ÍÂ‹Ò§ÁÒ¡ áµ‹àÁ×Íè àÃÒ¶Ö§·Õ¨è Í´
Ê¶Ò¹·Õè¹Ñé¹¨ÐÁÕÃ¶ÍÍ¡ ãËŒàÃÒ¨Í´ä´ŒàÅÂà»š¹·Õè·Õè´Õ
ã¡ÅŒàÊÕÂ´ŒÇÂ áÅÐà¡Ô´àÃ×èÍ§á»Å¡·íÒ¹Í§¹ÕéÍÕ¡
ËÅÒÂæàÃ×Íè § ¨¹·íÒãËŒà¡Ô´¡íÒÅÑ§ã¨ áÅÐ·íÒãËŒ¤´Ô ¶Ö§
áÅÐÍÂÒ¡ÁÒÂéÒí àµ×Í¹¶Ö§ÊÔ§è ·Õàè ÃÒà¤ÂàÃÕÂ¹ÃÙÁŒ Ò´ŒÇÂ¡Ñ¹
ÍÕ¡¤ÃÑé§ àÃ×èÍ§·Õè¤Ø³ÂØŒÂ¢Í§àÃÒà¤ÂºÃÃÂÒÂãËŒ¿˜§
·ÕÁè µÕ §éÑ áµ‹ÃÐ´ÑºàºµŒÒ ÃÐ´Ñº»¡µÔ¢Í§·Ø¡¤¹ ¢Ö¹é ä»
ÃÐ´ÑºÍÑÅ¿Ò ÃÍÂµ‹Í¢Í§¨ÔµÊíÒ¹Ö¡ áÅÐ¨ÔµãµŒÊÒí ¹Ö¡
¨ÔµÊÁ´ØÅ ÁÕÊÁÒ¸Ô¢¹éÖ ÃÐ´Ñº¸ÕµÒŒ áÅÐÃÐ´Ñºà´ÅµŒÒ
ÀÒÇÐ¨Ôµ·Õàè ÃÒËÂÑ§è ÅÖ¡Å§ä»·Õ¨è µÔ ãµŒÊÒí ¹Ö¡ä´Œ
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¶ŒÒ½ƒ¡ä´ŒÊÒí àÃç¨ ËÁÒÂ¶Ö§ÊÑ§è ¨Ôµä´Œ ËÒ¡¤Ô´ áÅÐ
à¢ŒÒã¨µÒÁµÃÃ¡Ð¤ÇÒÁà»š¹¨ÃÔ§ ÍÂ‹ÒÇ‹Òáµ‹ÊÔè§
àÅç¡¹ŒÍÂ àª‹¹ ä´Œ·¨èÕ Í´Ã¶àÅÂ ÏÅÏ ËÒ¡½ƒ¡ ½ƒ¡
áÅÐ½ƒ¡¨¹¨Ôµá¢ç§áÃ§¹‹Ò¨ÐÊ‹§¼ÅãËŒà»š¹¤Å×è¹¾ÅÑ§
·Õáè ¢ç§áÃ§ ¨¹·íÒãËŒà¡Ô´ÊÔè§ÊíÒ¤ÑÞæ·ÕèàÃÒµŒÍ§¡ÒÃ
àª‹¹ àÃ×Íè §§Ò¹ ÊØ¢ÀÒ¾ âª¤ àª‹¹ ¶Ù¡ÅÍµàµÍÃÕè
ÏÅÏ ·íÒä´Œ¢¹Ò´¹Õé ã¤Ãæ¡çÍÂÒ¡·íÒä´Œ ½ƒ¡¡Ñ¹
ÍÂ‹Ò§äÃ¶Ö§¨ÐÊíÒàÃç¨ÊÔ§è µ‹Ò§æä´Œ
¤Å×¹è ÊÁÍ§·íÒ§Ò¹àª×Íè Á¡Ñº¨ÔµãµŒÊÒí ¹Ö¡ ¨¹à»š¹
¾ÅÑ§¨Ôµ·Õãè ªŒ§Ò¹ä´Œ ÊÁÑÂ¡‹Í¹ÍÒ¨´Ùà»š¹àÃ×Íè §àÅ×Íè ¹ÅÍÂ
¨ÑºµŒÍ§äÁ‹ä´Œ ¨Ö§ÁÕáµ‹¤¹¡ÅØ‹Á¹ŒÍÂà·‹Ò¹Ñé¹·Õèä´Œ
»ÃÐâÂª¹ àª‹¹ ¹Ñ¡¤Ò¶ÒÍÒ¤Á äÊÂÈÒÊµÃµÒ‹ §æ
àËÁ×Í¹àË¹×ÍÁ¹ØÉÂ ÁÕÄ·¸Ô¨ì ¹ËÒ»ÃÐâÂª¹¨Ò¡¤¹
äÁ‹ÃäŒÙ ´ŒÍÂ‹Ò§ÁÒ¡ÁÒÂ áµ‹»¨˜ ¨Øº¹Ñ àÃ×Íè §¢Í§¾ÅÑ§¨Ôµ
à»š¹·ÕèÂÍÁÃÑº¡Ñ¹·ÑèÇâÅ¡ à¾ÃÒÐà»š¹àÃ×èÍ§¢Í§
¤Å×¹è ¤ÇÒÁ¶Õ¢è Í§¾ÅÑ§§Ò¹¤ÇÒÁ¤Ô´ à»š¹¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿‡Ò
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

à¤Åç´ÅÑºÍÂÙ‹·Õè¡ÒÃÁÍ§âÅ¡ã¹á§‹´Õ
ÁÕ¤ÇÒÁàª×èÍ

¾ÃŒÍÁ¡ÒÃ¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃ

ÁÕ·Ñé§ºÇ¡ áÅÐÅº«Öè§à¡Ô´¨Ò¡µ‹ÍÁä¾à¹ÕÂÅ à»š¹
ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ à»š¹ÇÔªÒ¡ÒÃÁÒ¡ ¨¹·Ò§¡ÒÃá¾·Â
¹íÒÁÒãªŒÃ¡Ñ ÉÒâÃ¤ä´Œ ÍÒ¨ÁÕÇ¸Ô ½Õ ¡ƒ ¨Ôµ¡Ñ¹ä´ŒËÅÒÂæ
ÃÙ»áºº ½ÃÑè§¡ç¹Ö¡ÀÒ¾ÅÙ¡ºÍÅµ‹Ò§ÊÕ ·ÕèãªŒÊÐ¡´¨Ôµ
ãËŒ¹Í¹¼‹Í¹¤ÅÒÂ ¹Ö¡ÊÑÁ¼ÑÊ¶Ö§¶‹Ò¹ÃŒÍ¹æ ÁÒÇÒ§
µÒÁÁ×Í á¢¹ ¢Ò ÏÅÏ áµ‹ã¹áººä·ÂãªŒÇÔ¸Õ§‹ÒÂæ
áºº¹Ñ§è ¹Í¹ Â×¹ à´Ô¹ ·íÒµÒÁÊÐ´Ç¡ Â¡µÑÇÍÂ‹Ò§àª‹¹
¹Ñ§è º¹à¡ŒÒÍÕé ËÃ×Íâ«¿Ò ÈÕÃÉÐ¾Ô§ »Å‹ÍÂá¢¹ ¢Ò
¼‹Í¹¤ÅÒÂ ÊºÒÂæ ·íÒ¨ÔµãËŒ¹§èÔ àÃÔÁè ¨ÑºÅÁËÒÂã¨
ÊÙ´ÅÁËÒÂã¨à¢ŒÒ ¡ÅÑ¹é äÇŒ ¹Ñº 1,2,3 ¼‹Í¹ÅÁÍÍ¡
àºÒæ ªŒÒæ ÍÒ¨¹ÑºÅÁÍÍ¡´ŒÇÂ¡çä´Œ ¡Ç‹Ò¨ÐËÁ´ÅÁ
·ÕËè ÒÂã¨ÍÍ¡¹Ñºä´Œà·‹ÒäÃ à¢ŒÒ ÍÍ¡ ·íÒ«éÒí áººà´ÔÁ
ËÃ×ÍºÒ§¤¹¨ÐãªŒÇÔ¸Õ·‹Í§¤Ò¶ÒÀÒÇ¹Òä»´ŒÇÂ¡çä´Œ
µÑÇÍÂ‹Ò§§‹ÒÂæ áºº¹Õàé ª×Íè äËÁ¤Ð ·íÒãËŒ¨µÔ á¢ç§áÃ§
¢Ö¹é ä´ŒÁÒ¡·Õà´ÕÂÇ¤‹Ð àÁ×Íè ¨Ôµá¢ç§áÃ§ ¨Ò¡¹Ñ¹é ¡çµÍŒ §
¡íÒË¹´¨Ø´ËÁÒÂà»š¹ÀÒ¾·Õàè ÃÒµŒÍ§¡ÒÃ µÑ§é áµ‹àÃ×Íè §
àÅç¡¹ŒÍÂ ¨¹¶Ö§¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ã¹Ë¹ŒÒ·Õ¡è ÒÃ§Ò¹ àª‹¹
àÃÒÁÕ¨Ø´ËÁÒÂ·ÕèµŒÍ§¡ÒÃ¤¹´Õ¨ÃÔ§æÁÒà»š¹ÊÁÒªÔ¡
¢Í§àÃÒ ·íÒãËŒàÃÒä´ŒÂÍ´à»š¹ÅŒÒ¹æ ·Ñ¹ã´àÃÒà¡Ô´
»Å‹ÍÂãËŒ¨µÔ ´ŒÒ¹Åºà¢ŒÒÁÒ¤ÃÍº§íÒ ÍÒ¨¤ŒÒ¹ã¹·Ñ¹·ÕÇÒ‹
“äÁ‹Á·Õ Ò§à»š¹ä»ä´Œ ¨ÐÁÕã¤Ã·Õäè Ë¹´Õ¢¹Ò´¹Ñ¹é áÅÐ
¤¹ÍÂè Ò §©Ñ¹¹‹ÐËÃ×Í¨ÐÃÇÂà»š¹ÅŒÒ¹ä´Œ” ¶ŒÒàÃÒ
à¼ÅÍàÍÒ¤ÇÒÁ¤Ô´·Ò§Åºà¢ŒÒÁÒ àÃÒ¡ç¨ÐäÁ‹¶Ö§
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

¨Ø´ËÁÒÂÊÑ¡·Õ à¤Åç´ÅÑºÍÂÙ‹·Õè ¡ÒÃÁÍ§âÅ¡ã¹á§‹´Õ
ÁÕ¤ÇÒÁàª×èÍ ¾ÃŒÍÁ¡ÒÃ¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃ ÁÍ§àËç¹ÊÔè§·Õè
àÃÒµŒÍ§¡ÒÃªÑ´à¨¹ ÊÁèÒí àÊÁÍ ª‹ÇÂãËŒà¡Ô´¾ÅÑ§´Ö§´Ù´
ÊÔ§è ·ÕËè ÇÑ§ãËŒà»š¹¨ÃÔ§ä´Œâ´Â§‹ÒÂ´ÒÂ ÍÂÒ¡ãËŒ¾¹èÕ ÍŒ §
ä·Â¸ÃÃÁä´Œ½ƒ¡ ä´ŒãªŒ áÅÐ»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨
·Ñ§é ·Ò§·ÃÑ¾Â ÊØ¢ÀÒ¾ áÅÐ·Ø¡¨Ø´ËÁÒÂ·Õµè ÍŒ §¡ÒÃ
ÊíÒàÃç¨´ŒÇÂ¾ÅÑ§¨Ôµ¢Í§µÑÇàÍ§ à»š¹¡íÒÅÑ§ã¨ãËŒ·¡Ø ·‹Ò¹
¤‹Ð

´ŒÇÂ¤ÇÒÁÃÑ¡ áÅÐË‹Ç§ãÂ

¨ÒÃØ³Õ à´Êá¹çª
¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com
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ºŒÒ¹¹Õàé ÈÃÉ°¡Ô¨´Õ à´×Í¹ÊÔ§ËÒ¤Á - ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2013

ÊÇÑÊ´Õ

¾ÃŒÍÁÊÒÂ½¹ÍÑ¹ªØ‹Á©èíÒ¢Í§Ä´Ù¡ÒÅáË‹§
¤ÇÒÁªØ‹Áª×è¹ áÅÐÊÁºÙÃ³¢Í§ºŒÒ¹àÁ×Í§àÃÒ à»š¹
¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨¢Í§·Ø¡¤¹ã¹»ÃÐà·È¹ÕÇé Ò‹ »ÃÐà·ÈàÃÒ
ÍØ´ÁÊÁºÙÃ³ ã¹¹éíÒÁÕ»ÅÒ ã¹¹ÒÁÕ¢ŒÒÇ áÅÐà»š¹
¼×¹á¼‹¹´Ô¹·ÕÊè §ºÊØ¢äÁ‹Á¼Õ ¤ŒÙ ¹Í´ÍÂÒ¡ à¹×Íè §ÁÒ¨Ò¡
¤ÇÒÁâÍºÍŒÍÁÍÒÃÕ ª‹Ò§àËç¹Í¡àËç¹ã¨ áÅÐªÍº
ª‹ÇÂàËÅ×Í¼ÙŒÍ×è¹ «Öè§à»š¹¹ÔÊÑÂ¢Í§¤¹ä·ÂàÃÒ ·íÒãËŒ
»ÃÐà·Èä·Âà»š¹»ÃÐà·È·ÕèµÔ´ÍÑ¹´Ñº´Ô¹á´¹·Õè
¹‹ÒÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ ¹‹ÒãªŒªÕÇÔµ ÍÑ¹´ÑºµŒ¹æ¢Í§âÅ¡ à»š¹
¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁãÔ ¨¢Í§¾Ç¡àÃÒªÒÇä·Â¹Ð¤Ð ¶Ö§áÁŒ
µÍ¹¹Õ¨é Ð¢ŒÒÇÂÒ¡ËÁÒ¡á¾§ÊÑ¡Ë¹‹ÍÂ ¡ÒÃàÁ×Í§¨Ð
ÂÑ§¡Ñ´¡Ô¹»ÃÐà·Èä»ºŒÒ§ »ÃÐà·Èä·Â¢Í§àÃÒ¡ç¹Ò‹ ÍÂÙ‹
·ÕÊè ´Ø ¤Ø³Ç‹ÒäËÁ¤Ð à¾ÃÒÐ¹ÔÊÂÑ ¤¹ä·ÂÅ×Á§‹ÒÂ ãËŒÍÀÑÂ
ä´ŒáÁŒÊ§èÔ ·ÕÂè Ò¡ áÅÐªÍº·Õ¨è Ðáº‹§»˜¹«Ö§è ¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹
ÍÂÙà‹ ÊÁÍ
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ËÅÍ´àÅ×Í´µÕº à»ÃÒÐ áµ¡ ÏÅÏ à»š¹Ë¹ŒÒ·Õ¢è Í§
ÊÁÒªÔ¡·Õ¨è ÐµŒÍ§áº‹§»˜¹àÃ×Íè §ÃÒÇ´ÕæàËÅ‹Ò¹Õãé ËŒ·¡Ø ¤¹
·ÃÒº Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§ÊÁÒªÔ¡¤×Í·íÒÍÂ‹Ò§äÃãËŒ·Ø¡¤¹
ä´ŒÃÙŒ¨Ñ¡àÁÅç´Í§Ø‹¹¢Í§ä·Â¸ÃÃÁ áÅÐà»š¹¸ØÃ¡Ô¨
ÍÔÊÃÐ¢Í§à¾×èÍ¹ÊÁÒªÔ¡·Ø¡¤¹ ÊÒÁÒÃ¶à»š¹
à¨ŒÒ¢Í§¸ØÃ¡Ô¨·Õè·íÒÃÒÂä´ŒäÁ‹¨íÒ¡Ñ´ ·íÒÁÒ¡ä´ŒÁÒ¡
·íÒàÇÅÒäË¹¡çä´ŒµÒÁµŒÍ§¡ÒÃ ·íÒ§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñº
¤¹·ÕèÃÑ¡ªÍº¾Í ¤Ø³àÅ×Í¡ªÇ¹à¾×èÍ¹¹ÔÊÑÂ´ÕæÁÒ
à¢ŒÒÊÑ§¤Áä·Â¸ÃÃÁ ãËŒÁÕáµ‹¤ÇÒÁÃÑ¡ ¤ÇÒÁÊØ¢
¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Íáº‹§»˜¹ ·Õèà»š¹ÊÑ§¤ÁáË‹§ÁÔµÃäÁµÃÕ

ไทย +

´Ñ§àª‹¹ºÃÔÉÑ· ä·Â¸ÃÃÁ ÍÑÅäÅáÍ¹« ¨íÒ¡Ñ´
¢Í§¾Ç¡àÃÒ «Ö§è ´íÒà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨´ŒÇÂ¤ÇÒÁÂØµ¸Ô ÃÃÁÂÔ§è ¡ÒÃµÅÒ´ÊÕ¢ÒÇ ¤×Í¡ÒÃ¤ŒÒ¢ÒÂ·Õè»ÃÒÈ¨Ò¡
áÅÐ¾ÃŒÍÁ¤×¹¡ÅÑºÊÙ‹ÊÑ§¤Á´ŒÇÂ¡ÒÃºÃÔ¨Ò¤¼‹Ò¹ ¡ÒÃËÅÍ¡ÅÇ§ äÁ‹¢ÒÂÊÔ¹¤ŒÒäÃŒ¤³
Ø ÀÒ¾ ¡ÒÃäÁ‹àÍÒà»ÃÕÂº
ÁÙÅ¹Ô¸Ôä·Â¤Ø³¸ÃÃÁ ÍÕ¡´ŒÇÂ
¨Ò¡ºÃÔÉÑ·¼ÙŒ¼ÅÔµ ÁÕ¤ÇÒÁÂØµÔ¸ÃÃÁã¹¡ÒÃ¤ŒÒ¢ÒÂ
¤íÒÇ‹Ò “ä·Â” ÁÒ¨Ò¡»ÃÐà·Èä·Â “¸ÃÃÁ” â´ÂäÁ‹¤ŒÒ¡íÒäÃà¡Ô¹¤ÇÃ ÁÕ¤ÇÒÁàÍ×éÍÍÒ·Ãµ‹Í
ÁÒ¨Ò¡¸ÃÃÁÐ ¢Í§¾ÃÐ¾Ø·¸à¨ŒÒ ¤×Í¡ÒÃ·íÒãËŒà»š¹ ¼ÙŒºÃÔâÀ¤à»š¹ÊíÒ¤ÑÞ ºÃÔÉÑ· ä·Â¸ÃÃÁÏ ¢Í§àÃÒ
¸ÃÃÁªÒµÔ ·íÒÍÂ‹Ò§à»š¹¸ÃÃÁªÒµÔ ¾Ç¡àÃÒ¤ŒÒ¢ÒÂ à»´ÁÒ 9 »‚ ÁÕÊÁÒªÔ¡ÁÒ¡ÁÒÂ·ÕèãªŒ¼ÅÔµÀÑ³±
¹íÒÊÔè§´ÕæÁÒÊÙ‹ÊÁÒªÔ¡ãªŒáÅŒÇàËç¹¼ÅªÑ´à¨¹ ÃÒ¤Ò áÅŒÇËÒÂ¨Ò¡âÃ¤µ‹Ò§æ à»ÅÕÂè ¹á»Å§·Ñ§é Ã‹Ò§¡ÒÂ
äÁ‹á¾§ ãªŒáµ‹¾Íà¾ÕÂ§äÁ‹µŒÍ§ãªŒÁÒ¡ãËŒÊÔé¹à»Å×Í§ áÅÐ°Ò¹Ð·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§µ¹ ¤×ÍÊÇÂ áÅÐÃÇÂ¢Ö¹é
´ÙáÅÊÁÒªÔ¡ãËŒÊÒÁÒÃ¶ËÒà§Ô¹ä´Œ¨Ò¡¡ÒÃá¹Ð¹íÒ ä´ŒÃºÑ ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹¨ÔµÇÔÞÞÒ³ Â¡ÃÐ´Ñº¨Ôµã¨ãËŒ
ÁÕá¼¹¡ÒÃµÅÒ´·Õè§‹ÒÂáÊ¹§‹ÒÂ ·íÒ§Ò¹ä´Œà§Ô¹ ÊÙ§¢Öé¹ ãËŒ¤Ô´¶Ö§¡Ô¨Ï¢Í§à¾×èÍ¹¡‹Í¹¢Í§µ¹àÍ§
¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡µÒÁ¤ÇÒÁ·Ø‹Áà· ÍÂ‹Ò§¹ÕéµŒÍ§àÃÕÂ¡Ç‹Ò ºÃÔÉ·Ñ Ï ¢Í§àÃÒä´Œ¤´Ñ ÊÃÃÊÒÃÊ¡Ñ´¨Ò¡¸ÃÃÁªÒµÔ
“¡ÒÃµÅÒ´ÊÕ¢ÒÇ”
·ÕÁè ¼Õ Å¡ÒÃ·´ÅÍ§ÍÍ¡ÁÒáÅŒÇÇ‹ÒãªŒä´Œ¼ÅµÒÁµŒÍ§¡ÒÃ
ºÃÔÉÑ·Ï µŒÍ§¡ÒÃãËŒ·Ø¡¤¹ä´ŒÁÕâÍ¡ÒÊãªŒ ¹íÒà¢ŒÒÁÒ¼ÅÔµã¹ÊÙµÃÍÒËÒÃàÊÃÔÁ·ÕèÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤â´Â
¼ÅÔµÀÑ³±¢Í§àÃÒ ÊÒÃÊ¡Ñ´àÁÅç´Í§Ø‹¹ÊÑ¡¤¹ÅÐ ·ÕÁ¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ¢Í§àÃÒàÍ§ ·íÒãËŒÁÕÍÒËÒÃàÊÃÔÁ
1 ¡ÃÐ»Ø¡ ä´ŒÊÁÒªÔ¡ÊÑ¡ 10% ¢Í§»ÃÐªÒ¡Ã ËÅÒÂª¹Ô´ãËŒàÅ×Í¡ãªŒ µÒÁ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃà©¾ÒÐºØ¤¤Å
»ÃÐà·Èä·Â
à¾× è Í à»ç¹ ¡ÒÃ»éÍ§¡Ñ¹ ÍÒ¡ÒÃ ÃÇÁáÅŒÇ 53 ª¹Ô´ ÁÕàÇªÊíÒÍÒ§à¾×Íè ´ÙáÅ¼ÔÇ¾ÃÃ³
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â´Â¤Ñ´ÊÃÃÊÒÃÊ¡Ñ´·Õãè ËŒ¼ÅªÑ´à¨¹àª‹¹¡Ñ¹ ÃÇÁáÅŒÇ
36 ª¹Ô´ ³ »˜¨¨Øº¹Ñ àÃÒÂÑ§ÁÕ¼ÅÔµÀÑ³±àÊ×Íé ¼ŒÒ·Õãè ËŒ
¾ÅÑ§§Ò¹¿ÒÃ ÍÔ¹¿ÒÃàÃ´ áÅÐªØ´à¤Ã×èÍ§ÊíÒÍÒ§
ÃÐ´ÑºâÅ¡ ´ŒÇÂª×Íè àÊÕÂ§ã¹¡ÒÃ»¡»´ä´ŒàÃÕÂºà¹ÕÂ¹
àºÒºÒ§·ÕèÊØ´¤×Í KRYOLAN àÃÒÁÕ¼ÅÔµÀÑ³±
ÁÒ¡ÁÒÂËÅÒ¡ËÅÒÂ»ÃÐàÀ·à¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾ áÅÐ
¤ÇÒÁ§ÒÁ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃÂŒÍ¹ÇÑÂ áÅÐ¹‹Ò¨Ðà»š¹
ºÃÔÉ·Ñ Ï à´ÕÂÇ¢Í§àÁ×Í§ä·Âà·‹Ò¹Ñ¹é ·ÕÁè ¢Õ ¹Ò´¹Õé ¢³Ð·Õè
àÈÃÉ°¡Ô¨¤‹ÒáÃ§§Ò¹·Õ¶è ¡Ù »ÃÑº¢Ö¹é à»š¹ 300 ºÒ·µ‹ÍÇÑ¹
¢Í§ÃÑ°ºÒÅ¹Õé ·íÒãËŒµ¹Œ ·Ø¹¡ÒÃ¼ÅÔµÊÔ¹¤ŒÒ¢Í§àÃÒ
¢Ö¹é µÒÁä»´ŒÇÂ áµ‹ºÃÔÉÑ· ä·Â¸ÃÃÁÏ ¢Í§àÃÒ
àËç¹á¡‹¤ÇÒÁà´×Í¹ÃŒÍ¹¢Í§¼ÙŒºÃÔâÀ¤ áÅÐÊÁÒªÔ¡
ºÃÔÉ·Ñ ÏàÃÒäÁ‹¢¹éÖ ÃÒ¤Ò¼ÅÔµÀÑ³±¢Í§àÃÒáÁŒáµ‹µÇÑ à´ÕÂÇ
àÃÒÂÍÁÃÍ§ÃÑº·Ñé§ËÁ´äÇŒàÍ§ (¡Ô¹¹ŒÍÂÅ§Ë¹‹ÍÂ
ãªŒ¹éíÒ - ãªŒä¿»ÃÐËÂÑ´ÍÕ¡¹Ô´ ·Ø¡¤¹ã¹ºÃÔÉÑ·Ï
ª‹ÇÂ¡Ñ¹) ¾Ç¡àÃÒ¡çÍÂÙ‹ä´Œ â´ÂäÁ‹«éíÒàµÔÁ¤ÇÒÁ
à´×Í´ÃŒÍ¹¢Í§ÊÁÒªÔ¡

ธรรม
à»‡ÒËÁÒÂ¢Í§¡ÒÃµÅÒ´ÊÕ¢ÒÇ

¤×Í à¡Ô´¡ÒÃ¤ŒÒ¢ÒÂ·Õ·è §éÑ ÊÍ§½†ÒÂ ·Ñ§é ¼Ù«Œ Íé× áÅÐ¼Ù¢Œ ÒÂ
ä´ŒÃÑº¤ÇÒÁ¾Íã¨ÊÙ§ÊØ´ ä´Œ»ÃÐâÂª¹ÊÙ§ÊØ´ áÅÐ
ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢·Õèä´ŒÁÒ¤ŒÒ¢ÒÂ¡Ñ¹ ´Ñ§¹Ñé¹¾Ç¡àÃÒªÒÇ
ä·Â¸ÃÃÁ·Ø¡·‹Ò¹µŒÍ§ª‹ÇÂ¡Ñ¹ÃÑ¡ÉÒ ¡ÅÂØ·¸¡ÒÃµÅÒ´
ÊÕ¢ÒÇ¢Í§àÃÒäÇŒ ´Ñ§¹Õé

1. µÑé§ã¨á¹‹Çá¹‹·Õè¨ÐµŒÍ§ãËŒâÍ¡ÒÊ·Ø¡¤¹ä´ŒÃÙŒ¨Ñ¡

ä·Â¸ÃÃÁÏ ¢Í§àÃÒ â´ÂºÍ¡µ‹Í¤¹ãËÁ‹ äÁ‹ãËŒ¹ÍŒ Â
¡Ç‹ÒÇÑ¹ÅÐ 5 ¤¹ ºÍ¡¤¹ãËÁ‹·¡Ø ÇÑ¹
2. ºÍ¡µ‹ÍÊÔ§è ·Õàè »š¹¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ãËŒ¼·ŒÙ ÊèÕ ¹ã¨ ÃÑ¡ÊØ¢ÀÒ¾
áÅÐÃÑ¡¡ÒÃãªŒªÕÇÔµÍÂ‹Ò§äÁ‹»ÃÐÁÒ· ãËŒà¢ŒÒã¨
¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹ ´Õ¡Ç‹ÒÁÒá¡Œä¢ â´ÂäÁ‹·ŒÍá·Œ
3. ¹íÒàÊ¹ÍÊÔ¹¤ŒÒ·Õµè Ã§¡Ñº¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃÁÒ¡·ÕÊè ´Ø
àÅ×Í¡ÍÂ‹Ò§¾Íà¾ÕÂ§ µÒÁ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¢Í§Ã‹Ò§¡ÒÂ
à¢Ò áºº»ÃÐËÂÑ´ áÅÐãËŒä´ŒÃÑº¼ÅªÑ´à¨¹
4. äÁ‹ËÅÍ¡ãËŒ¼ÙŒ¤¹ËÅ§àª×èÍã¹ÊÔè§·ÕèÍÒËÒÃàÊÃÔÁ
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

¢Í§àÃÒ·íÒãËŒäÁ‹ä´Œ
5. äÁ‹ËÅÍ¡ãËŒÅÙ¡·ÕÁ ËÃ×Í ÊÁÒªÔ¡ µŒÍ§Å§·Ø¹
¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡à¡Ô¹µÑÇ
6. µŒÍ§´ÙáÅÊÁÒªÔ¡ãËŒÃºÑ ·ÃÒºÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹¢Í§
µÑÇà¢ÒàÍ§ µÑ§é áµ‹àÃÔÁè µŒ¹ ÃÇÁ¶Ö§·Ø¡¤ÃÑ§é ·Õºè ÃÔÉ·Ñ Ï
ÁÕ¨´Ñ â»ÃâÁªÑ¹è µ‹Ò§æ´ŒÇÂ
7. µŒÍ§´ÙáÅÊÁÒªÔ¡ áÅÐ·ÕÁ§Ò¹ ·Õµè ´Ñ ÊÔ¹ã¨Ã‹ÇÁ§Ò¹
¡ÑºàÃÒãËŒ»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ãËŒä´Œ ä»¾ÃŒÍÁ¡Ñ¹¡Ñº
µÑÇ¤Ø³
8. Ê‹§àÊÃÔÁÊÁÒªÔ¡·ÕÁ§Ò¹·Õµè ´Ô µÒÁÁÒ ãËŒÁ¤Õ ÇÒÁÃÙŒ
·Ø¡æ´ŒÒ¹â´Âà©¾ÒÐàÃ×èÍ§ä·Â¸ÃÃÁ¢Í§àÃÒãËŒÁÒ¡
·ÕèÊØ´ áÅÐ¶Ù¡µŒÍ§·ÕèÊØ´´ŒÇÂ
9. ¢ÍãËŒ¾Ç¡¼Ù¹Œ Òí ä·Â¸ÃÃÁ·Ø¡¤¹ ÃÑ¡ÊÁÒªÔ¡ áÅÐ
·ÕÁ§Ò¹ãËŒà·‹Ò¡ÑºÃÑ¡µÑÇàÍ§¡ç¾Í¤‹Ð
10. ¢ÍãËŒ¾Ç¡àÃÒä·Â¸ÃÃÁ·Ø¡¤¹ÃÑ¡ áÅÐÊÒÁÑ¤¤Õ¡¹Ñ
àËç¹»ÃÐâÂª¹¢Í§à¾×èÍ¹à»š¹ËÅÑ¡ã¹¡ÒÃãªŒªÕÇÔµ
¾Ç¡àÃÒªÒÇä·Â¸ÃÃÁ·Ø¡·‹Ò¹ ·Ø¡¤¹ ¢ÍãËŒÁÕ
¤ÇÒÁÃÑ¡ã¹ËÑÇã¨àÊÁÍ ÃÑ¡·Ø¡ÊÃÃ¾ÊÔè§ÃÍº¡ÒÂ
ÃÑ¡¼ÙŒ¤¹ ÃÑ¡¸ÃÃÁªÒµÔ ÃÑ¡¡ÒÃãËŒ ÃÑ¡¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í
áº‹§»˜¹ ÃÑ¡¡ÒÃÊÍ¹ ¡ÒÃá¹Ð¹íÒ ÁÕ¤ÇÒÁÃ‹ÒàÃÔ§ã¹
·Ø¡àÇÅÒ ÃÑ¡¡ÒÃãªŒªÇÕ µÔ ¾Íà¾ÕÂ§à¾×Íè ¼ÙÍŒ ¹è× ´ŒÇÂ ËÒ¡
à»š¹àª‹¹¹Õäé Á‹ÇÒ‹ ·‹Ò¹¨Ðà´Ô¹·Ò§ä»äË¹ ä»ã¹·ÔÈ·Ò§ã´
¾ºà¨Í¼Ù¤Œ ¹ËÅÒ¡ËÅÒÂàª‹¹ã´ ¡ç¨Ðä´ŒÃºÑ ¡ÒÃµŒÍ¹ÃÑº
¡ÒÃÂ¡Â‹Í§¹Ñº¶×Í ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Íà¨×Í¨Ø¹ ä´ŒÃºÑ ¤ÇÒÁÃÑ¡
ÊÐ·ŒÍ¹¡ÅÑºÁÒàÊÁÍ àª‹¹¹Õµé ÅÍ´ä» àÊ¹‹Ë¢ Í§·‹Ò¹
ÍÂÙ‹·ÕèµÇÑ ·‹Ò¹àÍ§ ÊÃŒÒ§ä´ŒµÅÍ´àÇÅÒäÁ‹àÊÕÂÍÐäÃ
ÁÕáµ‹ä´ŒÃºÑ ¡ÅÑºÁÒ ªÕÇµÔ ¹Õµé Í‹ ä»¢Í§àÃÒ¨Ðà»š¹ªÕÇµÔ
·ÕÁè ¤Õ ³
Ø ¤‹Ò ÁÕªÇÕ µÔ ·ÕÊè ÃŒÒ§ÊÃÃ¤ à¡Ô´ÁÒà»š¹»ÃÐâÂª¹
¡ÑºÊÑ§¤Á à»š¹»ÃÐâÂª¹¡Ñº»ÃÐà·È áÁŒ¨Ðà»š¹
¤¹àÅç¡æ¢Í§ÊÑ§¤Á µÑÇ¤Ø³àÍ§¡ç¨ÐÁÕáµ‹¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁãÔ ¨
·Õèä´Œà¡Ô´ÁÒªÒµÔ¹Õé ÊÃŒÒ§ÊÔè§´ÕæäÇŒº¹âÅ¡ äÁ‹à¡Ô´
áÅŒÇ¡çµÒÂä»ÍÂ‹Ò§äÃŒ¤³
Ø ¤‹Ò àÃÔÁè ÇÑ¹¹Õé äÁ‹Á¤Õ Òí Ç‹Ò
ÊÒÂÊíÒËÃÑº·Ø¡¤¹ ¢Íà»š¹¡íÒÅÑ§ã¨ãËŒ·Ø¡¤¹à»š¹
¤¹´ÕÈÃÕÊ§Ñ ¤Á à»š¹¤¹·ÕÁè áÕ µ‹¤¹ÃÑ¡ à»š¹¤¹·Õ¾è ²
Ñ ¹Ò
ä´Œ¤Ð‹ ÃÑ¡·Ø¡¤¹·ÕÊè ´Ø àÅÂ
ÂÔ¹´Õà»š¹à¾×Íè ¹ à»š¹·Õ»è ÃÖ¡ÉÒãËŒÊÁÒªÔ¡·Ø¡¤¹¤‹Ð
Í.ÃÔ¹·ÃÅÀÑÊ ÊÔÃÇÔ ²
Ñ ¹¸¹Ð
ÍÒ¨ÒÃÂ ÃÔ¹·ÃÅÀÑÊ ÊÔÃÔÇÑ²¹¸¹Ð
E-mail : rinrapat_tik@hotmail.com
Facebook : Rinrapat Sririvatthana@facebook.com
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เมืองคนเกง

ชีวิตนีม
้ ีคุณคา

เมื่อรู้ว่าดิฉันติดเชื้อ HIV หร�อ โรคเอดส์ สุขภาพที่แย่อยู่แล้ว
บวกกับใจที่ท้อแท้ ยิ�งทำาให้อาการแย่ลงทุกวันๆ

ชัญญา อินทรชัย
ศูนย์ย่อยไทยธรรม
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ดิฉันชื่อ ชัญญา อินทรชัย เป็นคน อ.แม่สาย
จ.เชียงราย มีอาชีพค้าขายทั่วไป ดิฉันเป็นคนขยัน
ขายทุกอย่างที่ถูกกฎหมาย แต่ก่อนใครๆก็จะ
ชมว่าดิฉันเป็นคนสวย แนะนำาอะไรใคร ก็ขายดี
ไปหมด จนวันหนึ่งได้สังเกตว่าสุขภาพเริ่มแย่ลง
เริ่มปวยเรื้อรัง จึงไปตรวจดูว่าเป็นอะไร ผลที่
ทราบเหมือนฟาผ่าลงบนชีวิต เมื่อรู้ว่าดิฉันติดเชื้อ
HIV หรือ โรคเอดส์ สุขภาพที่แย่อยู่แล้วบวกกับ
ใจที่ท้อแท้ ยิ่งทำาให้อาการแย่ลงทุกวันๆ จนคน
เริ่มสังเกต และรู้ว่าดิฉันปวยเป็นอะไร แต่ต่อหน้า
ก็ไม่มีใครแสดงอาการรังเกียจ เขาคงสงสาร
ดิฉัน กับกำาลังที่ยังพอมีอยู่บ้าง และชีวิตที่ยังมี
ลมหายใจ ดิฉันก็ทำางานต่อไป ด้วยงานของดิฉัน
ถึงจะคิดว่าคนเขาไม่รังเกียจ แต่ดิฉันก็ขายของ
ได้น้อยลง จนบางครั้งยังแอบรู้สึกว่าที่เขาซื้อ
เพราะช่วยในความสงสารหรือเปล่า สภาพของ
ดิฉันขณะนั้น ไม่หลงเหลือความสวยที่ใครๆ เคย
ชมไว้อีกเลย สุขภาพอ่อนแอมากๆ จนบางสิ่งที่
เคยทำาได้เริ่มจะทำาไม่ไหว แต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันทำา
ไม่เคยขาด ทั้งตอนที่แข็งแรงดี และตอนปวย
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คือการทำาบุญ การคิดดี และทำาดี ดิฉันคิดว่าด้วย
บุญที่ดิฉันพอมีอยู่บ้าง จึงทำาให้ดิฉันได้มาพบกับ
บริษัท ไทยธรรมฯ บริษัทฯ ที่ให้ชีวิตใหม่กับดิฉัน
ผูห้ ญิงทีเ่ กือบจะเป็นตำานานไปแล้ว ด้วยผลิตภัณฑ์
ของไทยธรรม ทำาให้สุขภาพของดิฉันกลับมา
ดีวันดีคืน และสิ่งที่กลับมาด้วย คือคำาชมว่าเป็น
คนสวยที่เคยมีเมื่อหลายปีก่อน ชีวิตดิฉันเหมือน
คนเกิดใหม่ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่กล่าวขานไปทุกๆที่
กับคนที่เคยเห็น เคยรู้จัก ถึงความมหัศจรรย์ใน
ความเปลี่ยนแปลงของดิฉัน หลังจากนี้ ดิฉันได้
ตั้งใจไว้ว่า ด้วยสุขภาพแข็งแรงที่ได้กลับคืนมา
และลมหายใจที่จะอยู่ได้อีกนานแสนนานเหมือน
คนอื่นทั่วไป ทุกที่ที่ก้าวไป ดิฉันจะขอสร้างกุศล
ด้ ว ยการบอกให้ ทุ ก คนได้ ต ระหนั ก ในสุ ข ภาพ
และมีโอกาสสุขภาพดีให้มากที่สุดเท่าที่ดิฉันจะ
ทำาได้ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้ช่วยชีวิตคนใกล้ตาย
อย่างดิฉันมาแล้ว คือ “ไทยธรรม” ดิฉันขอกราบ
ขอบพระคุณใน บริษทั ไทยธรรมฯ และท่านผูบ้ ริหาร
ที่ได้สร้างบริษัทฯนี้ขึ้นมา ได้มาช่วยชีวิตดิฉัน
และผู้คนที่โชคดีอย่างดิฉันอีกมากมาย
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ไวทอป

ผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะ

ซ่ อมร่ างกายด้ วยคลื่ น ฟาร์ อิ น ฟาร์ เ รด
àÊŒ¹ãÂ MBF ¢Í§ºÃÔÉ·Ñ VITOP
BIOENERGY à»š¹àÊŒ¹ãÂ¾ÅÑ§§Ò¹
à´ÕÂÇã¹âÅ¡ ·Õè¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂä´ŒÃÑº
¡ÒÃµÕ¾ÔÁ¾ã¹§Ò¹»ÃÐªØÁ¢Í§ÊÁÒ¤Á
äËÅàÇÕÂ¹âÅËÔµáË‹§àÍàªÕÂ¹¤ÃÑé§·Õè 2
ã¹ »‚ 1995 (2nd Asian Congress
of Microcirculation : ACM’ 95) Ç‹Ò
ÊÒÁÒÃ¶¡ÃÐµØŒ¹¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹âÅËÔµ
ã¹ËÅÍ´àÅ×Í´½ÍÂãËŒà¾ÔèÁ¢Öé¹ä´Œ¶Ö§
2 à·‹Ò à¾ÔÁè »ÃÔÁÒ³àÅ×Í´äËÅàÇÕÂ¹ã¹
ËÅÍ´àÅ×Í´½ÍÂ¶Ö§ 3 à·‹Ò áÅÐÁÕ
¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇ¢Í§ËÅÍ´àÅ×Í´ÍÍ¡¶Ö§
20% ã¹àÇÅÒà¾ÕÂ § 20 ¹Ò·Õ
ÀÒÂËÅÑ§¡ÒÃÊÇÁãÊ‹ ËÃ×Í ÊÑÁ¼ÑÊ
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ã¹ÈÒÊµÃ¡ÒÃá¾·Âá¼¹¨Õ¹
¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹àÅ×Í´ã¹ËÅÍ´àÅ×Í´½ÍÂ
(Microcirculation) ÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ
µ‹ÍÊØ¢ÀÒ¾ÍÂ‹Ò§ÂÔè§ÂÇ´ à¾ÃÒÐà»š¹
ºÃÔ à Ç³à´Õ Â Ç·ÕèÁÕ¡ ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ ¹¹éíÒ
ÊÒÃÍÒËÒÃ ÍÍ¡«Ôà¨¹ áÅÐ¹íÒ¢Í§àÊÕÂ
ÍÍ¡¨Ò¡à«ÅÅ à¾×èÍ¹íÒä»¢Ñº¶‹ÒÂ
ÍÍ¡¹Í¡Ã‹Ò§¡ÒÂ ÈÒÊµÃ¡ÒÃá¾·Â
á¼¹¨Õ¹ ¨Ö§ÁØ‹§à¹Œ¹·Ø¡ÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Õè¨Ð
¡ÃÐµØ¹Œ ¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹âÅËÔµ äÁ‹ÇÒ‹ ¨Ð
à»š¹¡ÒÃ½˜§à¢çÁ ¡ÒÃãªŒÊÁØ¹ä¾Ã ¨¹
ÁÒ¶Ö§ÇÔ¸¡Õ ÒÃãËÁ‹ ¤×Í ¡ÒÃãªŒàÊŒ¹ãÂ·Õãè ËŒ
¾ÅÑ§§Ò¹à¾×Íè ¡ÃÐµØ¹Œ ¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹âÅËÔµ
¢Í§¼Ù·Œ ÊèÕ ÁÑ ¼ÑÊ ËÃ×Í ÊÇÁãÊ‹
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3 คุณสมบัตหิ ลักของเสนใย MBF®
1. àÊŒ¹ãÂ MBF ãËŒÃ§Ñ ÊÕã¹ª‹Ç§¤Å×¹è Far Infrared
(ÃÑ§ÊÕãµŒá´§ÃÐÂÐä¡Å) «Öè§ÁÕ¤ÇÒÁÂÒÇª‹Ç§¤Å×è¹
4 – 14 äÁâ¤ÃàÁµÃ Far Infrared à»š¹
ÃÙ»áºº¾ÅÑ§§Ò¹ã¹ÃÙ»¤Å×¹è ¤ÇÒÁÃŒÍ¹«Ö§è »¡µÔä´Œ¨Ò¡
หมวกไวทอป
ที่ปดตาไวทอป
áÊ§ÍÒ·ÔµÂ àÃÒäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶àËç¹ä´Œ´ŒÇÂµÒà»Å‹Ò
à»š¹·Õè¶Ù¡»Å‹ÍÂÍÍ¡¨Ò¡Ã‹Ò§¡ÒÂÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ ¨Ö§¶Ù¡
àÃÕÂ¡Ç‹Ò Bioenergy à»š¹ª‹Ç§¤Å×è¹«Öè§ÁÕ¼Åã¹
¡ÒÃºíÒºÑ´ÃÑ¡ÉÒâÃ¤ áºº·Õè¤¹âºÃÒ³ãªŒ¤Å×è¹
ª‹Ç§¹Õé·Õè»Å‹ÍÂÍÍ¡¨Ò¡¾ÅÑ§½†ÒÁ×Íâ´ÂäÁ‹µŒÍ§ãªŒÂÒ
¾ÅÑ§ºíÒºÑ´¨Ò¡¤Å×¹è Far Infrared ÊÒÁÒÃ¶Å§ÅÖ¡ãµŒ
¼ÔÇË¹Ñ§¶Ö§ 1 ¹ÔÇé ¤ÃÖ§è ÁÕ¼ÅãËŒ¡ÃÐµØ¹Œ ¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹ ÊºÒÂÍÒÃÁ³ à»š¹ºÃÃÂÒ¡ÒÈáºº·Õàè ÃÒä´ŒÃºÑ àÇÅÒ
áÅÐ¶‹ÒÂà· ¢ÑºàË§×èÍ ¢ÂÒÂËÅÍ´àÅ×Í´ ¡ÃÐµØŒ¹ ÍÂÙº‹ ¹ÂÍ´à¢Ò ËÃ×Í ã¡ÅŒ¹Òíé µ¡ »ÃÐ¨ØÅºª‹ÇÂ¡íÒ¨Ñ´
¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹àÅ×Í´ã¹ËÅÍ´àÅ×Í´½ÍÂ ¡íÒ¨Ñ´ ÊÔ§è á»Å¡»ÅÍÁÍÍ¡¨Ò¡ÍÒ¡ÒÈ ¡íÒ¨Ñ´¡ÅÔ¹è ¦‹Òàª×Íé âÃ¤
ÊÒÃ¾ÔÉÍÍ¡¨Ò¡ÃÐººàÅ×Í´ áÅÐ¹éíÒàËÅ×Í§ ¡íÒ¨Ñ´ ä´ŒËÅÒÂª¹Ô´ ÃÇÁ¶Ö§àª×Íé ÃÒ´ŒÇÂ
ÊÒÃ¾ÔÉÍÍ¡¨Ò¡à«ÅÅ¼ÇÔ Ë¹Ñ§ ÀÙÁáÔ ¾Œ à¾ÔÁè ÍÍ¡«Ôà¨¹
ãËŒ¡ºÑ àÅ×Í´ ¤ÅÒÂ¡ÅŒÒÁà¹×Íé ¡ÃÐµØ¹Œ ¡ÒÃà¼Ò¼ÅÒÞ 3. ÊÒÃ»ÃÐ¡Íºã¹àÊŒ¹ãÂ MBF ÁÕÄ·¸ÔìÂÑºÂÑé§
à¾ÔÁè ÀÙÁµÔ ÒŒ ¹·Ò¹ ¡ÃÐµØ¹Œ ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢Í§àÁç´àÅ×Í´¢ÒÇ ¡ÒÃà¨ÃÔÞàµÔºâµ¢Í§àª×éÍáº¤·ÕàÃÕÂËÅÒÂª¹Ô´
ãËŒ¼Å´ÕÊíÒËÃÑºâÃ¤ËÑÇã¨ áÅÐËÅÍ´àÅ×Í´ ãËŒ¼Å´Õ
¼ÅÔµÀÑ³±äÇ·Í» äºâÍàÍ¹à¹ÍÃ¨Õ à¾×èÍ
ÊíÒËÃÑº¡ÅŒÒÁà¹×éÍ áÅÐ¢ŒÍµ‹ÍÍÑ¡àÊº ãËŒ¼Å´Õ »¡»‡ Í §´Ù á ÅÃ‹ Ò §¡ÒÂ¢Í§¤Ø ³ µÑé § áµ‹ ÈÕ Ã ÉÐ¨Ã´
ÊíÒËÃÑº¡ÃÐµØŒ¹ÃÐºº»ÃÐÊÒ· ·íÒãËŒ¹éíÒáµ¡µÑÇ »ÅÒÂà·ŒÒ µÅÍ´ÃÐÂÐàÇÅÒ¢Í§¡ÒÃÊÇÁãÊ‹ ËÃ×Í
à»š¹âÁàÅ¡ØÅàÅç¡æ Å´¤ÇÒÁà»š¹¡Ã´¢Í§àÅ×Í´ ÊÑÁ¼ÑÊ ÁÕ´Ñ§¹Õé
»ÃÑºÃÐºº¡ÒÃ¢ÑºàË§×Íè ¡íÒ¨Ñ´¡ÅÔ¹è áÅÐ¦‹Òàª×Íé âÃ¤ หมวกไวทอป
ä´ŒËÅÒÂª¹Ô´
¡ÃÐµØŒ¹¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹âÅËÔµºÃÔàÇ³ÈÕÃÉÐ àËÁÒÐ
ÊíÒËÃÑº¼ÙŒÁÕÍÒ¡ÒÃ»Ç´ÈÕÃÉÐ ÁÖ¹§§ àÊŒ¹âÅËÔµ
ã¹ÊÁÍ§áµ¡ ËÃ×Í ä´ŒÃºÑ ÍØºµÑ àÔ ËµØºÃÔàÇ³ÈÕÃÉÐ
ËÃ×Í ¼Ù·Œ àÕè Å×Í´äËÅàÇÕÂ¹ä»àÅÕÂé §ÊÁÍ§äÁ‹¾Í

ผลิตภัณฑ์
เส้นใยอัจฉริยะ
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2.àÊŒ¹ãÂ MBF ·íÒãËŒà¡Ô´»ÃÐ¨ØÅºã¹ºÃÃÂÒ¡ÒÈ
ÃÍºæ â´Â¡ÃÐµØ¹Œ ãËŒÃÒ‹ §¡ÒÂ¢Í§àÃÒà¡Ô´Ê¹ÒÁä¿¿‡Ò
à¡Ô´»ÃÐ¨ØÅºã¹ÍÒ¡ÒÈ «Öè§¨Ð¡‹ÍãËŒà¡Ô´»ÃÐ¨ØÅº
¢Í§ÍÍ¡«Ôà¨¹ã¹ºÃÃÂÒ¡ÒÈ ËÃ×Í ·ÕèàÃÒàÃÕÂ¡Ç‹Ò
“ÇÔµÒÁÔ¹ÍÒ¡ÒÈ” ª‹ÇÂãËŒÍÒ¡ÒÈÊ´ª×è¹ ºÃÔÊØ·¸Ôì
Å´¡ÒÃÃÐ¤ÒÂà¤×Í§ Å´ÍÒ¡ÒÃÀÙÁÔá¾Œ àÃÒ¨Ð
ÃÙŒÊÖ¡¼‹Í¹¤ÅÒÂ ¡ÃÐ»ÃÕé¡ÃÐà»Ã‹Ò áÅÐÊ´ª×è¹

ทีป่ ด ตาไวทอป

ª‹ÇÂºÃÃà·ÒÍÒ¡ÒÃàÁ×Íè ÂÅŒÒ´Ç§µÒ »‡Í§¡Ñ¹ÃÔÇé ÃÍÂ
¡ÃÐµØ¹Œ ¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹àÅ×Í´ºÃÔàÇ³´Ç§µÒ »‡Í§¡Ñ¹
ÊÒÂµÒàÊ×Íè Á

ปลอกคอไวทอป

ª‹ÇÂ»‡Í§¡Ñ¹¡ÃÐ´Ù¡¤ÍàÊ×èÍÁ àËÁÒÐ¡Ñº¼ÙŒ·ÕèµŒÍ§
¡ŒÁ¤Í·íÒ§Ò¹¹Ò¹æ ËÃ×Í à´Ô¹·Ò§ä¡Å ¡ÃÐµØŒ¹
¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹âÅËÔµºÃÔàÇ³ÅíÒ¤Í ãªŒ¡ºÑ ¼Ù·Œ »èÕ Ç´àÁ×Íè Â
µŒ¹¤Í ËÃ×Í ¡ÃÐ´Ù¡¤ÍàÊ×èÍÁ
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ทีร่ ดั ขอมือไวทอป

ãªŒºÃÃà·ÒÍÒ¡ÒÃÍÑ¡àÊº »Ç´àÁ×èÍÂ Í‹Í¹ÅŒÒ áÅÐ
à¨çº»Ç´ ·Õè¢ŒÍÁ×Í ¡ÅŒÒÁà¹×éÍ¢ŒÍÁ×Í ¡ÃÐµØŒ¹
¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹âÅËÔµºÃÔàÇ³¢ŒÍÁ×Í

ทีร่ ดั ฝามือไวทอป

ãªŒºÃÃà·ÒÍÒ¡ÒÃÍÑ¡àÊº »Ç´àÁ×èÍÂ Í‹Í¹ÅŒÒ áÅÐ
à¨çº»Ç´ ·Õè¢ŒÍ¹ÔéÇ ½†ÒÁ×Í ¢ŒÍÁ×Í ¡ÃÐµØŒ¹
¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹âÅËÔµºÃÔàÇ³¢ŒÍ¹ÔéÇ ½†ÒÁ×Í áÅÐ
¢ŒÍÁ×Í ãªŒ¡Ñº¼ÙŒ·ÕèÁ×Í áÅÐ¹ÔéÇªÒ ËÃ×Í Í‹Í¹áÃ§

ทีร่ ดั ขอศอกไวทอป

ãªŒºÃÃà·ÒÍÒ¡ÒÃÍÑ¡àÊº »Ç´àÁ×Íè Â Í‹Í¹ÅŒÒ áÅÐ
à¨çº»Ç´ ·Õ¢è ÍŒ ÈÍ¡ ·Ñ§é ¡ÃÐ´Ù¡ àÊŒ¹àÍç¹ áÅÐ¡ÅŒÒÁà¹×Íé
¡ÃÐµØ¹Œ ¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹âÅËÔµºÃÔàÇ³¢ŒÍÈÍ¡

ทีร่ ดั เอวไวทอป

ª‹ÇÂã¹¼Ù·Œ »Õè Ç´ËÅÑ§ »Ç´àÍÇ »Ç´àÁ×Íè Â¡ÅŒÒÁà¹×Íé
ÃÑ¡ÉÒÍÇÑÂÇÐÀÒÂã¹µ‹Ò§æ àª‹¹ ¡ÃÐà¾ÒÐ ÅíÒäÊŒ
Á´ÅÙ¡ äµ µÑº ÃÇÁ·Ñ§é ¼Ù·Œ µÕè ÍŒ §¡ÒÃÅ´Ë¹ŒÒ·ŒÍ§ áÅÐ
Å´à«ÅÅÙäÅ· ¡ÃÐµØ¹Œ ¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹âÅËÔµºÃÔàÇ³àÍÇ

ทีร่ ดั เขาไวทอป

ãªŒºÃÃà·ÒÍÒ¡ÒÃÍÑ¡àÊº áÅÐà¨çº»Ç´ áÅÐª‹ÇÂÃÑ¡ÉÒ
¢ŒÍà¢‹Ò ¡ÃÐµØ¹Œ ¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹âÅËÔµºÃÔàÇ³¢ŒÍà¢‹Ò

ทีร่ ดั ฝาเทา และนองไวทอป

ãªŒºÃÃà·ÒÍÒ¡ÒÃÍÑ¡àÊº áÅÐà¨çº»Ç´ ºÃÔàÇ³½†Òà·ŒÒ
áÅÐ¹‹Í§ ºÃÃà·ÒÍÒ¡ÒÃ»Ç´¹‹Í§ àÊŒ¹àÅ×Í´¢Í´
à·ŒÒªÒ ¡ÃÐµØŒ¹¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹âÅËÔµºÃÔàÇ³½†Òà·ŒÒ
áÅÐ¹‹Í§

ถุงเทาไวทอป

¡ÃÐµØ¹Œ ¨Ø´ªÕ¾¨Ã áÅÐ¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹àÅ×Í´ºÃÔàÇ³
à·ŒÒ ÁÕÄ·¸Ô¦ì Ò‹ àª×Íé âÃ¤ áÅÐÃÐ§Ñº¡ÅÔ¹è ª‹ÇÂÍÒ¡ÒÃ
à·ŒÒªÒ

เสือ้ กลามไวทอป

¡ÃÐµØŒ¹¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹âÅËÔµºÃÔàÇ³ÅíÒµÑÇ Å´
à«ÅÅÙäÅ· ·íÒãËŒÍØ³ËÀÙÁÔ¼ÔÇ¡ÒÂà¾ÔèÁ¢Öé¹ã¹ºÃÔàÇ³
·ÕèàÊŒ¹ãÂÊÑÁ¼ÑÊ ª‹ÇÂ¡ÃÐµØŒ¹¡ÒÃà¼Ò¼ÅÒÞ ÃÑ¡ÉÒ
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ไวทอป

ผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะ
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ÍÇÑÂÇÐÀÒÂã¹ã¹ºÃÔàÇ³·ÕèÊÑÁ¼ÑÊ
àÁ×èÍÂÅŒÒ ¡íÒ¨Ñ´¡ÅÔè¹

ª‹ÇÂÍÒ¡ÒÃ

กางเกงในไวทอป

¡ÃÐµØŒ¹ ¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹âÅËÔµ ºÃÔàÇ³·Õè¡Ò§à¡§ã¹
ÊÑÁ¼ÑÊ ÃÑ¡ÉÒÍÇÑÂÇÐÀÒÂã¹ ãµŒ¼ÇÔ ÊÑÁ¼ÑÊ ÃÐ§Ñº¡ÅÔ¹è
ª‹ÇÂÍÒ¡ÒÃ»Ç´·ŒÍ§»ÃÐ¨íÒà´×Í¹ã¹ËÞÔ§ ´ÙáÅ
µ‹ÍÁÅÙ¡ËÁÒ¡ áÅÐàÊÃÔÁÊÁÃÃ¶¹Ðã¹ªÒÂ

หมอนสุขภาพไวทอป

¡ÃÐµØŒ¹¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹âÅËÔµºÃÔàÇ³ÈÕÃÉÐ ·íÒãËŒ
ºÃÃÂÒ¡ÒÈÊ´ª×è¹ àËÁÒÐÊíÒËÃÑº¼ÙŒ·Õè¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹
âÅËÔµäÁ‹ÊÐ´Ç¡ ¼Ù·Œ ¹Õè Í¹äÁ‹¤Í‹ ÂËÅÑº ¼Ù·Œ »Õè Ç´ÈÕÃÉÐ
¼ÙŒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¼Ô´»¡µÔ ËÃ×Í ä´ŒÃÑººÒ´à¨çº·ÕèÈÕÃÉÐ
áÅÐ¼ÙŒÃÑ¡ÊØ¢ÀÒ¾·ÑèÇä» ÁÕ 2 áººãËŒàÅ×Í¡ ¤×Í
ËÁÍ¹¡ÒÂÀÒ¾äÇ·Í» «Öè§ä´ŒÃÑº¡ÒÃÍÍ¡áººãËŒ
ÃÍ§ÃÑº¡ÃÐ´Ù¡µŒ¹¤Í º‹Ò áÅÐËÑÇäËÅ‹ ÊíÒËÃÑº¼ÙŒ·Õè
»Ç´µŒ¹¤Í ¡ÃÐ´Ù¡¤ÍàÊ×èÍÁ áÅÐ¹Í¹¡Ã¹ áÅÐ
ËÁÍ¹ÊØ¢ÀÒ¾äÇ·Í» ÊíÒËÃÑº¼ÙŒ·ÕèªÔ¹¡ÑºËÁÍ¹
ÃÙ»·Ã§Í‹Í¹¹Ø‹Á ÃÍ§ÃÑºÈÕÃÉÐâ´Â·ÑèÇä»

ผาหมไวทอป

¡ÃÐµØ Œ ¹ ¡ÒÃäËÅàÇÕ Â ¹âÅËÔ µ ·Ñè Ç Ã‹ Ò §¡ÒÂ¢³Ð
¹Í¹ËÅÑº ª‹ÇÂÊÃŒÒ§»ÃÐ¨ØÅºÃÍºæµÑÇ (ÇÔµÒÁÔ¹
ÍÒ¡ÒÈ) ·íÒãËŒÍÒ¡ÒÈÊ´ª×¹è ¤ÅÒÂ¤ÇÒÁàË¹×Íè ÂÅŒÒ
Í‹Í¹à¾ÅÕÂ ¼‹Í¹¤ÅÒÂ¡ÅŒÒÁà¹×Íé Å´ÍÒ¡ÒÃ»Ç´àÁ×Íè Â
·íÒãËŒËÅÑºÊºÒÂ

หมอนหนุนคอเล็กไวทอป

ÊíÒËÃÑº¾Ô§ÈÕÃÉÐ¢³Ð¢ÑºÃ¶ ¡ÃÐµØŒ¹¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹
âÅËÔµºÃÔàÇ³ÅíÒ¤Í Å´ÍÒ¡ÒÃàÁ×èÍÂÅŒÒ¢³Ð¢ÑºÃ¶

ไวทอปเฟเชียล มารก

¡ÃÐµØŒ¹¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹âÅËÔµºÃÔàÇ³¼ÔÇË¹ŒÒ àÁ×èÍãªŒ
Ã‹ÇÁ¡Ñºà¤Ã×èÍ§ÊíÒÍÒ§ºíÒÃØ§¼ÔÇ ·íÒãËŒà¤Ã×èÍ§ÊíÒÍÒ§
«ÖÁ«ÑºÊÙ‹ãµŒ¼ÔÇä´ŒÅíéÒÅÖ¡

ยาสีฟน ไวทอป

Å´¡ÅÔ¹è »Ò¡ÂÒÇ¹Ò¹µÅÍ´ÇÑ¹ ¦‹Òàª×Íé âÃ¤ Å´ÍÒ¡ÒÃ
àË§×Í¡ÍÑ¡àÊº áÅÐá¼Åã¹»Ò¡
12

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

งานวิจยั เสนใย MBF ¢Í§äÇ·Í» ä´Œ¶¡Ù µÕ¾ÁÔ ¾
ã¹ÇÒÃÊÒÃ¢Í§§Ò¹»ÃÐªØÁ¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹âÅËÔµáË‹§
àÍàªÕÂã¹»‚ 1995 (International Congress Series
1117) ·Ñ§é ã¹¤¹ áÅÐÊÑµÇ·´ÅÍ§ áÅÐà»š¹à¾ÕÂ§
¼ÅÔµÀÑ³±ª¹Ô´à´ÕÂÇã¹»ÃÐàÀ·àÊŒ¹ãÂà¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾
(Functional Textile) ·Õ¼è Å§Ò¹ÇÔ¨ÂÑ ä´ŒÃºÑ ¡ÒÃµÕ¾ÁÔ ¾
ã¹§Ò¹»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ·Ò§¡ÒÃá¾·ÂÃÐ´ÑºâÅ¡

ผลงานวิจัย

àÊŒ¹ãÂ MBF äÇ·Í» »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂÊÒÃ»ÃÐ¡Íº
Í¹Ô¹·ÃÕÂ (Inorganic Material) ËÅÒÂª¹Ô´ ·ÕÁè Õ
¤Ø³ÊÁºÑµÔã¹¡ÒÃ´Ù´¡Å×¹¤Å×è¹¿ÒÃ ÍÔ¹¿ÒÃàÃ´¨Ò¡
Ã‹Ò§¡ÒÂÁ¹ØÉÂ áÅÐÊÔ§è áÇ´ÅŒÍÁ áÅÐá¼‹¾ÅÑ§§Ò¹
à´ÕÂÇ¡Ñ¹ÍÍ¡ÁÒ¨Ò¡¾×¹é ¼ÔÇÍÕ¡¤ÃÑ§é Ë¹Ö§è â´Âä´Œ¼Ò‹ ¹
¡ÒÃÃÑºÃÍ§¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ áÅÐ
à·¤â¹âÅÂÕ »ÃÐà·È¨Õ¹ ¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÂÑ ªÔ¹é ¹Õé ä´ŒáÊ´§
ãËŒàËç¹¶Ö§¤Ø³ÊÁºÑµ¢Ô Í§àÊŒ¹ãÂ MBF Ç‹Ò ÊÒÁÒÃ¶
¡ÃÐµØ¹Œ ¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹âÅËÔµã¹ËÅÍ´àÅ×Í´½ÍÂ¢Í§
ÍÒÊÒÊÁÑ¤Ãã¹ºÃÔàÇ³¼ÔÇÊÑÁ¼ÑÊ ÍÂ‹Ò§ÁÕ¹ÂÑ ÊíÒ¤ÑÞ
·Ò§Ê¶ÔµÔ ·íÒãËŒàÅ×Í´äËÅàÇÕÂ¹¡ÅÑºä»àÅÕÂé §ºÃÔàÇ³
·Õèá¼ÅäËÁŒ áÅÐÁÕ¡ÒÃÍÑ¡àÊºÁÒ¡¢Öé¹ áÅÐ¹Õè¤×Í
ÇÔ¸Õ¡ÒÃãËÁ‹ã¹¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ·Ò§¡ÒÃá¾·Â

วิธีการวิจัยในมนุษย

หนังสือ microcirculation
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ÍÒÊÒÊÁÑ¤Ã ªÒÂ-ËÞÔ§ ÊØ¢ÀÒ¾´Õ¨Òí ¹Ç¹ 30 ¤¹
ÍÒÂØà©ÅÕÂè ÍÂÙ·‹ èÕ 30 +_10 »‚ ä´ŒÃºÑ ¡ÒÃÇÑ´¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹
âÅËÔµã¹ËÅÍ´àÅ×Í´½ÍÂ â´ÂãªŒàÅ×Í´ºÃÔàÇ³¨ÁÙ¡àÅçº
à»š¹µÑÇÇÑ´ (Nailfold Blood Circulation) ¨Ò¡¹Ñé¹
ÍÒÊÒÊÁÑ¤Ã¶Ù¡áº‹§ÍÍ¡à»š¹ 2 ¡ÅØ‹Á â´Â·Õè¹ÔéÇ¹Ò§
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¢Í§ÍÒÊÒÊÁÑ¤Ã¡ÅØÁ‹ Ë¹Ö§è ä´ŒÃºÑ ¡ÒÃ¾Ñ¹´ŒÇÂàÊŒ¹ãÂ
MBF à»š¹àÇÅÒ 20 ¹Ò·Õ Ê‹Ç¹ÍÕ¡¡ÅØÁ‹ Ë¹Ö§è ¹ÔÇé ¹Ò§
ä´ŒÃºÑ ¡ÒÃ¾Ñ¹´ŒÇÂ¼ŒÒ¸ÃÃÁ´Ò ÍØ³ËÀÙÁºÔ ÃÔàÇ³¼ÔÇ
¢Í§¹ÔÇé Á×ÍÍÒÊÒÊÁÑ¤Ãáµ‹ÅÐ¤¹ä´ŒÃºÑ ¡ÒÃÇÑ´ ¡‹Í¹
áÅÐËÅÑ§ ¡ÒÃ·´ÊÍº´ŒÇÂà¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´ÍØ³ËÀÙÁÔ
95 Model Semi Conductor Point Thermometer
áÅÐÍÑµÃÒ¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹àÅ×Í´¢Í§ËÅÍ´àÅ×Í´½ÍÂ
ºÃÔàÇ³¨ÁÙ¡àÅçºä´ŒÃÑº¡ÒÃÇÑ´ áÅÐºÑ¹·Ö¡´ŒÇÂ
à¤Ã×èÍ§ÇÕ´ÕâÍ WX Model Intravital Video
Microscopic System ¤‹Ò¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹á»Å§¢Í§
¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹àÅ×Í´ ¶Ù¡ÇÑ´´ŒÇÂà¤Ã×Íè §Á×Í YK-MICAS
Microcirculation Image Multiple Parameter
Computerer

ผลการวิจัยในมนุษย

ËÅÑ§¨Ò¡¼‹Ò¹ä» 20 ¹Ò·Õ ÍØ³ËÀÙÁºÔ ÃÔàÇ³¼ÔÇ
¹ÔÇé ¢Í§ÍÒÊÒÊÁÑ¤Ã·Õäè ´ŒÃºÑ ¡ÒÃ¾Ñ¹´ŒÇÂàÊŒ¹ãÂ MBF
ÁÕÍ³
Ø ËÀÙÁàÔ ©ÅÕÂè à¾ÔÁè ¢Ö¹é ¨Ò¡ 25.2 oC – 26.1 oC
à»ÃÕÂºà·ÕÂº¡Ñº ¡ÅØÁ‹ ·Õäè ´ŒÃºÑ ¡ÒÃ¾Ñ¹´ŒÇÂ¼ŒÒ¸ÃÃÁ´Ò
·ÕèÍØ³ËÀÙÁÔà¾ÔèÁ¨Ò¡ 25.3 oC - 25.5 oC «Öè§äÁ‹ÁÕ
¹ÑÂÊíÒ¤ÑÞ·Ò§Ê¶ÔµÔ
ã¹ÍÒÊÒÊÁÑ¤Ã¡ÅØÁ‹ ·Õäè ´Œ¡ÒÃ¾Ñ¹¹ÔÇé ´ŒÇÂàÊŒ¹ãÂ
MBF ¾ºÇ‹Ò ÁÕ¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹àÅ×Í´·Õè¹ÔéÇà¾ÔèÁ¢Öé¹
ÍÂ‹Ò§ÁÕ¹ÂÑ ÊíÒ¤ÑÞ â´Â¤ÇÒÁàÃçÇ¢Í§¡ÒÃäËÅ¢Í§
àÅ×Í´ã¹ËÅÍ´àÅ×Í´½ÍÂà¾ÔÁè ¢Ö¹é ¶Ö§ 1.9 à·‹Ò (¨Ò¡
0.43 +_ 0.17 ÁÁ./ÇÔ¹Ò·Õ à»š¹ 0.81 +_ 0.21 ÁÁ./ÇÔ¹Ò·Õ )
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ã¹¢³Ð·Õ¡è ÅØÁ‹ ¤Çº¤ØÁ ¤ÇÒÁàÃçÇàÅ×Í´ã¹ËÅÍ´àÅ×Í´½ÍÂ
äÁ‹Á¡Õ ÒÃà»ÅÕÂè ¹á»Å§ (¨Ò¡ 0.40 +_0.13 ÁÁ./ÇÔ¹Ò·Õ
à»š¹ 0.44 +_0.11 ÁÁ./ÇÔ¹Ò·Õ) Ê‹Ç¹àÊŒ¹¼‹Ò¹ÈÙ¹Â¡ÅÒ§
¢Í§ËÅÍ´àÅ×Í´½ÍÂ äÁ‹ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÍÂ‹Ò§
ÁÕ¹ÂÑ ÊíÒ¤ÑÞ ã¹·Ñ§é 2 ¡ÅØÁ‹

วิธีการวิจัยในหนูทดลอง

Ë¹Ù·´ÅÍ§¾Ñ¹¸Ø Sprague-Dawley ·Ñé§à¾È¼ÙŒ
áÅÐà¾ÈàÁÕÂ (¹éÒí Ë¹Ñ¡à©ÅÕÂè ·Õè 206.1 +_ 13.6 ¡ÃÑÁ)
¶Ù¡áº‹§ÍÍ¡à»š¹ 3 ¡ÅØ‹Á â´Â ¡ÅØ‹Á·Õè 1 ¤×Í
¡ÅØÁ‹ ¤Çº¤ØÁ ¡ÅØÁ‹ ·Õè 2 ¤×Í ¡ÅØÁ‹ ·Õ·è ´ÊÍºàÊŒ¹ãÂ
MBF áÅÐ¡ÅØÁ‹ ·Õè 3 ¤×Í ¡ÅØÁ‹ ·Õâè ´¹¹éÒí ÃŒÍ¹ÅÇ¡
áÅŒÇ·´ÊÍºàÊŒ¹ãÂ MBF Ë¹Ù·´ÅÍ§·Ñ§é ËÁ´¶Ù¡
ÇÒ§ÂÒ áÅÐà»´¼ÔÇãËŒàËç¹¡ÅŒÒÁà¹×Íé Spinotrapezius
«Ö§è à»š¹ºÃÔàÇ³·Õ¨è Ðä´ŒÃºÑ ¡ÒÃ·´ÊÍº ·íÒ¡ÒÃºÑ¹·Ö¡
¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹àÅ×Í´ã¹ËÅÍ´àÅ×Í´½ÍÂ ´ŒÇÂ¡ÅŒÍ§
Olympus Microscope ¡íÒÅÑ§¢ÂÒÂ 20 à·‹Ò
áÅÐãªŒ¨ÍÁÍ¹ÔàµÍÃ Hitachi Color Monitor
·íÒ¡ÒÃÇÑ´àÊŒ¹¼‹Ò¹ÈÙ¹Â¡ÅÒ§¢Í§ËÅÍ´àÅ×Í´½ÍÂ
´ŒÇÂà¤Ã×Íè § VI-550 model video microscaler
áÅÐ¤ÇÒÁàÃçÇàÁç´àÅ×Í´á´§ã¹ËÅÍ´àÅ×Í´½ÍÂ´ŒÇÂ
à¤Ã×Íè § 120-b model RBC velocity tracking
correrater
º¹¡ÅŒÒÁà¹×éÍ¢Í§Ë¹Ù¡ÅØ‹Á·Õè 1 ÁÕ¡ÒÃÇÒ§¼ŒÒ
¸ÃÃÁ´Ò¢¹Ò´ 2 X 2 «Á. º¹¡ÅŒÒÁà¹×Íé ¢Í§Ë¹Ù
¡ÅØ‹Á·Õè 2 ÁÕ¡ÒÃÇÒ§àÊŒ¹ãÂ MBF ¢¹Ò´ 2 X 2 «Á.
Ê‹Ç¹Ë¹Ù¡ÅØ‹Á·Õè 3 ¡ÅŒÒÁà¹×éÍË¹Ù¨Ð¶Ù¡¹íÒä»ÅÇ¡
¹éÒí ÃŒÍ¹ 70 oC à»š¹àÇÅÒ 20 ÇÔ¹Ò·Õ ¡‹Í¹¨Ð¶Ù¡
·´ÊÍº¡ÒÃÇÒ§àÊŒ¹ãÂ MBF

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

วิธีการวิจัยใน
หนูทดลอง
ผลการวิจัยในหนูทดลอง

ËÅÑ§¨Ò¡ÇÒ§àÊŒ¹ãÂ MBF Å§º¹¡ÅŒÒÁà¹×Íé ¢Í§
Ë¹Ù ·Õàè ¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ·´ÊÍº à»š¹àÇÅÒ 20 ¹Ò·Õ ¾ºÇ‹Ò
àÊŒ¹¼‹Ò¹ÈÙ¹Â¡ÅÒ§¢Í§ËÅÍ´àÅ×Í´½ÍÂ ã¹Ë¹Ù
·Ñ§é ÊÍ§¡ÅØÁ‹ ¢ÂÒÂÍÍ¡ ÍÂ‹Ò§ÁÕ¹ÂÑ ÊíÒ¤ÑÞ (19.7%
ã¹¡ÅŒÒÁà¹×Íé ¢Í§Ë¹Ù»¡µÔ áÅÐ 21.1% ã¹¡ÅŒÒÁà¹×éÍ
¢Í§Ë¹Ù·Õèâ´¹ÅÇ¡¹éíÒÃŒÍ¹) Ê‹Ç¹Ë¹Ù¡ÅØ‹Á·Õèä´ŒÃÑº
¡ÒÃ·´ÊÍº´ŒÇÂ¼ŒÒ¸ÃÃÁ´Ò äÁ‹Á¡Õ ÒÃà»ÅÕÂè ¹á»Å§
ã´æ
¤ÇÒÁàÃçÇàÅ×Í´·Õäè ËÅàÇÕÂ¹ã¹ËÅÍ´àÅ×Í´½ÍÂ
ã¹¡ÅŒÒÁà¹×éÍ¢Í§Ë¹Ù»¡µÔ ·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃÇÒ§àÊŒ¹ãÂ
MBF à¾ÔÁè ¢Ö¹é 1.9 à·‹Ò áÅÐ¢Í§¡ÅŒÒÁà¹×Íé Ë¹Ù·èÕ
â´¹ÅÇ¡¹éÒí ÃŒÍ¹à¾ÔÁè ¢Ö¹é 2.1 à·‹Ò Ê‹Ç¹¢Í§Ë¹Ù¡ÅØÁ‹
¤Çº¤ØÁ·ÕÇè Ò§´ŒÇÂ¼ŒÒ¸ÃÃÁ´Ò äÁ‹Á¡Õ ÒÃà»ÅÕÂè ¹á»Å§
ã´æ
»ÃÔÁÒ³àÅ×Í´·Õäè ËÅ¼‹Ò¹ËÅÍ´àÅ×Í´½ÍÂ ¢Í§
¡ÅŒÒÁà¹×éÍË¹Ù¡ÅØ‹Á·Õè 2 áÅÐ¡ÅØ‹Á·Õè 3 à¾ÔèÁ¢Öé¹
3.1 à·‹Ò ËÅÑ§¡ÒÃÇÒ§àÊŒ¹ãÂ MBF à»š¹àÇÅÒ
20 ¹Ò·Õ Ê‹Ç¹¢Í§Ë¹Ù¡ÅØ‹Á¤Çº¤ØÁ·ÕèÇÒ§´ŒÇÂ¼ŒÒ
¸ÃÃÁ´ÒäÁ‹ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ã´æ áÅÐ¼Å¢Í§
¡ÒÃà¾ÔÁè »ÃÔÁÒ³àÅ×Í´ÂÑ§¤§ÍÂÙ‹ ÍÕ¡à»š¹àÇÅÒ 20 ¹Ò·Õ
ËÅÑ§¡ÒÃàÍÒàÊŒ¹ãÂ MBF ÍÍ¡
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ผลของเสนใย MBF ที่มีตอ
บริ เ วณที่ โ ดนนํ้ า ร อ นลวกในหนู
ทดลอง
ËÅÑ§¨Ò¡â´¹¹éÒí ÃŒÍ¹ÅÇ¡ ¡ÅŒÒÁà¹×Íé ¢Í§Ë¹Ù
ºÃÔàÇ³·Õäè ´ŒÃºÑ ºÒ´à¨çº »ÃÒ¡¯àÅ×Í´ áÅÐ¹éÒí àËÅ×Í§
ÁÒ¤Ñ§è áµ‹ËÅÑ§¨Ò¡ÇÒ§àÊŒ¹ãÂ MBF Å§º¹ºÃÔàÇ³
·Õäè ´ŒÃºÑ ºÒ´à¨çº à»š¹àÇÅÒ 3 ªÑÇè âÁ§ ¼Å»ÃÒ¡¯Ç‹Ò
àÅ×Í´ áÅÐ¹éíÒàËÅ×Í§·ÕèÁÒ¤Ñè§¡ÃÐ¨ÒÂÍÍ¡ä»¨Ò¡
ºÃÔàÇ³¹Ñ¹é ¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹àÅ×Í´ áÅÐ¹éÒí àËÅ×Í§¡ÅÑº
ÊÙ‹ÀÒÇÐ»¡µÔ àËÁ×Í¹¡ÑºµÍ¹¡‹Í¹â´¹ÅÇ¡¹éíÒÃŒÍ¹

สรุปผลงานวิจัย

µÒÁ·ÄÉ®Õ¢Í§¤ÇÍ¹µÑÁ¿ÊÔ¡Ê Ã‹Ò§¡ÒÂ
¢Í§Á¹ØÉÂ¨Ð»Å‹ÍÂ¤Å×è¹áÊ§·Õè¤ÇÒÁÂÒÇÃÐËÇ‹Ò§
9 – 10 äÁâ¤ÃàÁµÃ áÅÐ¤Å×è¹¤ÇÒÁÂÒÇ¢Í§ÃÑ§ÊÕ
¿ÒÃ ÍÔ¹¿ÒÃàÃ´·Õ»è Å‹ÍÂÍÍ¡¨Ò¡Ã‹Ò§¡ÒÂÁ¹ØÉÂ ¤×Í
9.6 äÁâ¤ÃàÁµÃ «Öè§¡ç¨ÐÊÒÁÒÃ¶´Ù´¡Å×¹¾ÅÑ§§Ò¹
¤×¹áÊ§ã¹¤ÇÒÁÂÒÇ¤Å×¹è ·Õàè ·‹Ò¡Ñ¹
¹Ñ¡ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ¢Í§»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ÃÐºØÇ‹Ò
¤Å×¹è áÁ‹àËÅç¡ä¿¿‡Ò·Õ¤è ÇÒÁÂÒÇ¤Å×¹è 4-14 äÁâ¤ÃàÁµÃ
«Öè§ÍÂÙ‹ã¹ª‹Ç§¤Å×è¹¢Í§¿ÒÃ ÍÔ¹¿ÒÃàÃ´ ·íÒãËŒà¡Ô´
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¡ÒÃÊÑ¹è ÊÐà·×Í¹âÁàÅ¡ØÅ¢Í§¹éÒí ·íÒãËŒà¡Ô´¡ÒÃàÃÕÂ§µÑÇ
áÅÐÊÃŒÒ§¼ÅÖ¡¹éÒí ãËÁ‹ ·íÒãËŒ¹Òíé à¡Ô´à»š¹âÁàÅ¡ØÅÁÕ¢ÇéÑ
áÅÐÁÕâ¤Ã§ÊÃŒÒ§âÁàÅ¡ØÅ·Õàè Åç¡Å§ «Ö§è ¨Ð·íÒãËŒà«ÅÅ
¢Í§ÊÔ§è ÁÕªÇÕ µÔ ¶Ù¡¡ÃÐµØ¹Œ áÅÐÁÕ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹·Õ´è ¢Õ ¹éÖ
¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÂÑ ¢Í§ MBF ÊÃØ»Ç‹Ò àÊŒ¹ãÂ MBF
äÁ‹à¾ÕÂ§áµ‹à»ÅÕÂè ¹á»Å§â¤Ã§ÊÃŒÒ§âÁàÅ¡ØÅ¢Í§¹éÒí
áµ‹Â§Ñ ¡ÃÐµØ¹Œ ¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹àÅ×Í´ã¹ËÅÍ´àÅ×Í´½ÍÂ
·Ñ§é ¤ÇÒÁàÃçÇ áÅÐ»ÃÔÁÒ³àÅ×Í´·Õäè »ËÅ‹ÍàÅÕÂé § ¨Ò¡
¡ÒÃÇÑ´·Õè»ÅÒÂàÅçº¢Í§ÍÒÊÒÊÁÑ¤Ã·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃ¾Ñ¹
àÊŒ¹ãÂ MBF ·Õ»è ÅÒÂ¹ÔÇé ¾ºÇ‹Ò ¤ÇÒÁàÃçÇàÅ×Í´
à¾ÔÁè ¢Ö¹é ¶Ö§ 1.9 à·‹Ò áÅÐ¶Ö§áÁŒÇÒ‹ ¼Å¢Í§¡ÒÃ
¢ÂÒÂËÅÍ´àÅ×Í´ã¹ËÅÍ´àÅ×Í´½ÍÂ·Õè»ÅÒÂàÅçº
äÁ‹à¡Ô´¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹á»Å§ÁÒ¡¹Ñ¹é ¡çÍÒ¨à»š¹ä»ä´ŒÇÒ‹
ËÅÍ´àÅ×Í´½ÍÂã¹ºÃÔàÇ³¹Ñ¹é á·ºäÁ‹Á¡Õ ÅŒÒÁà¹×Íé
¼¹Ñ§ËÅÍ´àÅ×Í´àÅÂ áµ‹ã¹Ë¹Ù·´ÅÍ§ ¡ÅÑºàËç¹
¡ÒÃ¢ÂÒÂ¢Í§àÊŒ¹¼‹Ò¹ÈÙ¹Â¡ÅÒ§¢Í§ËÅÍ´àÅ×Í´·Õè
ªÑ´à¨¹ ËÅÑ§¡ÒÃÊÑÁ¼ÑÊàÊŒ¹ãÂ MBF ã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ
·Õàè ·‹Ò¡Ñ¹ ¤×Í 20 ¹Ò·Õ
Ê‹Ç¹ã¹¡ÅŒÒÁà¹×Íé ¢Í§Ë¹Ù·´ÅÍ§ ·Ñ§é ã¹¡ÅŒÒÁà¹×Íé
¢Í§Ë¹Ù»¡µÔ áÅÐË¹Ù·Õè¶Ù¡ÅÇ¡´ŒÇÂ¹éíÒÃŒÍ¹ ¾ºÇ‹Ò
àÊŒ¹¼‹Ò¹ÈÙ¹Â¡ÅÒ§¢Í§ËÅÍ´àÅ×Í´Ë¹Ù ¢ÂÒÂÍÍ¡
¶Ö§ 20% ¤ÇÒÁàÃçÇ¢Í§¡ÒÃäËÅ¢Í§àÅ×Í´à¾ÔÁè ¢Ö¹é
1.9 à·‹Ò ã¹¡ÅŒÒÁà¹×Íé Ë¹Ù»¡µÔ áÅÐ 2.1 à·‹Ò ã¹
¡ÅŒÒÁà¹×Íé Ë¹Ù·¶èÕ ¡Ù ÅÇ¡´ŒÇÂ¹éÒí ÃŒÍ¹ áÅÐ¡ÅŒÒÁà¹×Íé
Ë¹Ù·éÑ§ÊÍ§¡ÅØ‹ÁÁÕ»ÃÔÁÒµÃàÅ×Í´äËÅàÇÕÂ¹à¾ÔèÁ¢Öé¹
3.1 à·‹Ò
¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÂÑ ·Ñ§é ã¹¤¹ áÅÐÊÑµÇ·´ÅÍ§ ÅŒÇ¹
Â× ¹ ÂÑ ¹ ¼Å¢Í§¡ÒÃ¡ÃÐµØ Œ ¹ ¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹àÅ×Í´ã¹
ËÅÍ´àÅ×Í´½ÍÂ¨Ò¡àÊŒ¹ãÂ MBF «Ö§è ¡Åä¡ÍÒ¨¨Ð
à¡Ô´¢Ö¹é ¨Ò¡¼Å¢Í§¤Å×¹è ¿ÒÃ ÍÔ¹¿ÒÃàÃ´â´ÂµÃ§
«Öè§¡‹ÍãËŒà¡Ô´¡ÒÃà¾ÔèÁÍØ³ËÀÙÁÔã¹ºÃÔàÇ³¼ÔÇÊÑÁ¼ÑÊ
áÅÐà¡Ô´¡ÒÃ¢ÂÒÂËÅÍ´àÅ×Í´¢Í§ËÅÍ´àÅ×Í´½ÍÂ
¡ÒÃ·Õè¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹àÅ×Í´ã¹ºÃÔàÇ³ã´æ ã¹
Ã‹Ò§¡ÒÂÁ¹ØÉÂ´¢Õ ¹éÖ ·íÒãËŒÊÒÃÍÒËÒÃ ¹éÒí áÅÐ
ÍÍ¡«Ôà¨¹ à¢ŒÒä»ã¹à«ÅÅºÃÔàÇ³¹Ñé¹ä´ŒÁÒ¡¢Öé¹
áÅÐÁÕ¡ÒÃÅíÒàÅÕÂ§¢Í§àÊÕÂÍÍ¡ÁÒ¨Ò¡à«ÅÅ áÅÐ
à¹×éÍàÂ×èÍºÃÔàÇ³¹Ñé¹ÁÒ¡¢Öé¹ ·íÒãËŒà«ÅÅ áÅÐ
à¹×éÍàÂ×èÍºÃÔàÇ³¹Ñé¹ ÁÕâÍ¡ÒÊ¿„œ¹µÑÇ ¤ÅÒÂ¨Ò¡
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ÍÒ¡ÒÃÍ‹Í¹ÅŒÒ áÅÐá¢ç§áÃ§¢Ö¹é
¼Å¢Í§¡ÒÃÇÒ§àÊŒ¹ãÂ MBF Å§º¹à¹×Íé àÂ×Íè ¢Í§
Ë¹Ù·âèÕ ´¹¹éÒí ÃŒÍ¹ÅÇ¡ áÊ´§ãËŒàËç¹¼Å¢Í§¡ÒÃÅ´ºÇÁ
áÅÐÅ´ÍÒ¡ÒÃÍÑ¡àÊºà©¾ÒÐ·Õè ÀÒÂËÅÑ§à¹×Íé àÂ×Íè ä´ŒÃºÑ
ºÒ´à¨çº
¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÂÑ ¹Õé áÊ´§ãËŒàËç¹ÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§àÊŒ¹ãÂ
MBF ã¹¡ÒÃãªŒà»š¹¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÃ‹ÇÁ ¡ÒÃµŒÒ¹
¡ÒÃÍÑ¡àÊº ¤ÇÒÁà¨çº»Ç´ ËÃ×Í ºÒ´à¨çº áÅÐ
ª‹ÇÂãËŒá¼ÅËÒÂàÃçÇ¢Ö¹é áÅÐàÁ×Íè ÍÂÙã‹ ¹ÊÀÒ¾¢Í§
àÊŒ¹ãÂ à¤Ã×èÍ§¹Ø‹§Ë‹Á ¨Ö§·íÒãËŒÁÕ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¿„œ¹¿Ù
à¹×éÍàÂ×èÍä´ŒµÅÍ´ÃÐÂÐàÇÅÒ 24 ªÑèÇâÁ§ ¢Í§
¡ÒÃÊÇÁãÊ‹ µ‹Ò§¨Ò¡à¤Ã×Íè §Á×Í·Ò§¡ÒÃá¾·ÂÍ¹è× æ
«Ö§è ãªŒ¡ºÑ Ã‹Ò§¡ÒÂä´Œà»š¹ÃÐÂÐ ÍÂ‹Ò§àª‹¹ à¤Ã×Íè §ãËŒÃ§Ñ ÊÕ
¿ÒÃ ÍÔ¹¿ÒÃàÃ´ ª¹Ô´ä¿¿‡Ò ËÃ×Í àµÕÂ§¹Ç´ä¿¿‡Ò
à»š¹µŒ¹

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ขอเสื่อเข่มาเสื่อม
ÊÒÃ¤Í¹â´ÃÍÔ·¹Ô ·ÕÍè ÂÙã‹ ¹¡ÃÐ´Ù¡Í‹Í¹»ÅÒ©ÅÒÁ
áÅÐ¤ÍÅÅÒà¨¹ ÂÑ§à»š¹Ê‹Ç¹»ÃÐ¡ÍºÊíÒ¤ÑÞ¢Í§
¼ÔÇË¹Ñ§ªÑ¹é Ë¹Ñ§á·Œ àÁ×Íè ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ä»ÃÐÂÐË¹Ö§è ¨Ð
¾ºÇ‹Ò¼ÔÇÊÇÂ àµ‹§µÖ§¢Ö¹é áÅÐÃÔÇé ÃÍÂÅ´Å§ÍÕ¡´ŒÇÂ

โรคขอเสื่อม

à»š¹âÃ¤·ÕÁè ¡Õ ÒÃÊÖ¡¡Ã‹Í¹¢Í§
¡ÃÐ´Ù¡Í‹Í¹ºÃÔàÇ³¢ŒÍµ‹Í àÁ×èÍ¡ÃÐ´Ù¡Í‹Í¹ÊÖ¡ÁÒ¡
àÇÅÒ¢ŒÍÁÕ¡ÒÃà¤Å×èÍ¹äËÇ ¡ÃÐ´Ù¡á·Œ¨ÐàÊÕÂ´ÊÕ¡Ñ¹
·íÒãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁà¨çº»Ç´ áÅÐà¡Ô´àÊÕÂ§´Ñ§ ËÃ×Í
¢ŒÍÅÑè¹ àÁ×èÍà»š¹¹Ò¹æ Ã‹Ò§¡ÒÂ¨Ð¾ÂÒÂÒÁÊÃŒÒ§
¡ÃÐ´Ù¡ãËÁ‹à¾×èÍà¾ÔèÁ¤ÇÒÁá¢ç§á¡Ã‹§¢Í§¢ŒÍ à¡Ô´
à»š¹¡ÃÐ´Ù¡§Í¡ ´Ñ§¹Ñ¹é ¡ÃÐ´Ù¡§Í¡ á·Œ¨ÃÔ§áÅŒÇ¡ç
à¡Ô´¨Ò¡ÊÀÒÇÐ¡ÃÐ´Ù¡àÊ×Íè Á¹Ñ¹è àÍ§

การปองกันขอเสือ่ ม ·íÒä´Œâ´Â¡ÒÃÃÑº»ÃÐ·Ò¹
¤ÍÅÅÒà¨¹ á¤Åà«ÕÂÁ áÅÐÊÒÃÊ¡Ñ´¡ÃÐ´Ù¡Í‹Í¹
»ÅÒ©ÅÒÁ ã¹»ÃÔÁÒ³·ÕèàËÁÒÐÊÁ ã¹ÊÒÃÊ¡Ñ´
¡ÃÐ´Ù¡Í‹Í¹»ÅÒ©ÅÒÁ ÁÕÊÒÃª×Íè ¤Í¹â´ÃÍÔ·¹Ô áÅÐ
¡ÅÙâ¤«ÒÁÕ¹ «Öè§à»š¹Ê‹Ç¹»ÃÐ¡Íºà´ÕÂÇ¡Ñº¹ÇÁ
¡Ñ¹¡ÃÐá·¡ã¹¢ŒÍµ‹Í¢Í§Á¹ØÉÂ áÅÐÁÕÊÇ‹ ¹»ÃÐ¡Íº
¢Í§¤ÍÅÅÒà¨¹´ŒÇÂ Ê‹Ç¹á¤Åà«ÕÂÁÁÕÁÒ¡ã¹
¡ÃÐ´Ù¡ áÅÐ¡ÃÐ´Ù¡Í‹Í¹ ¡ÒÃÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÊÒÃ·Ñ§é
ÊÒÁª¹Ô´¹Õé ÁÕ¼ÅãËŒ¢ÍŒ àÊ×Íè ÁªŒÒÅ§ áÅÐºÃÃà·Ò
ÍÒ¡ÒÃÍÑ¡àÊº áÅÐà¨çº»Ç´ºÃÔàÇ³¢ŒÍµ‹Íä´Œ
ÊÒÃ¡ÅÙâ¤«ÒÁÕ¹ ã¹¡ÃÐ´Ù¡Í‹Í¹»ÅÒ©ÅÒÁ ÂÑ§ª‹ÇÂ
ã¹¡ÒÃ¡ÃÐµØŒ¹¡ÒÃÊÃŒÒ§à¹×éÍàÂ×èÍ¢ŒÍµ‹ÍãËÁ‹ à»š¹
¡ÒÃªÐÅÍ¡ÒÃàÊ×èÍÁ¢Í§¢ŒÍµ‹Íä´Œà»š¹ÍÂ‹Ò§´Õ
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ที่รัดขอเขาไวทอป ¶Ñ¡·Í¢Ö¹é ´ŒÇÂàÊŒ¹ãÂ
MBF ãËŒ¤Å×è¹ÃÑ§ÊÕ¿ÒÃ ÍÔ¹¿ÒÃàÃ´ «Öè§à»š¹
¤Å×¹è áÊ§áË‹§¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ Å´ÍÒ¡ÒÃÍÑ¡àÊº Å´ºÇÁ
¤ÅÒÂ¡ÅŒÒÁà¹×Íé áÅÐª‹ÇÂãËŒÍÒ¡ÒÃà¨çº»Ç´´Õ¢¹Öé
¡ÃÐµØ¹Œ ¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹àÅ×Í´ã¹ºÃÔàÇ³·Õàè ÊŒ¹ãÂÊÑÁ¼ÑÊ
áÅÐÅ§ÅÖ¡ãµŒ¼ÇÔ Ë¹Ñ§ä´Œ¶§Ö Ë¹Ö§è ¹ÔÇé ¤ÃÖ§è «Ö§è ºÒ§µíÒÃÒ
ã¹àÃ×èÍ§¤ÇÍ¹µÑÁ¿ÊÔ¡Ê¡Å‹ÒÇÇ‹Ò ¤Å×è¹¹ÕéÊÒÁÒÃ¶
á¼‹Å§ãµŒ¼ÇÔ Ë¹Ñ§ä´Œ 2-3 ¹ÔÇé ¡ÒÃ·Õàè Å×Í´äËÅàÇÕÂ¹
´Õ¢¹Öé à»š¹¡ÒÃ¹íÒÊÒÃÍÒËÒÃ áÅÐÍÍ¡«Ôà¨¹ä»ÂÑ§
à¹×Íé àÂ×Íè ¢ŒÍµ‹Í ·íÒãËŒà¡Ô´¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ«‹ÍÁá«Áà¹×Íé àÂ×Íè
áÅÐ¢ŒÍµ‹Í·Õºè Ò´à¨çº ¡ÒÃãªŒÃÇ‹ Á¡Ñ¹ÃÐËÇ‹Ò§·ÕÃè ´Ñ ¢ŒÍà¢‹Ò
äÇ·Í» áÅÐ¡ÒÃÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÊÒÃÍÒËÒÃºíÒÃØ§¢ŒÍ
¨Ð·íÒãËŒ¢ÍŒ µ‹Í¶Ù¡«‹ÍÁá«Áä´Œ´¢Õ ¹Öé
ในการบําบัดขอเสือ่ มนัน้ ¡ÒÃÍÍ¡¡íÒÅÑ§¡ÒÂ

¢ŒÍà¢‹Ò à¾×èÍãËŒ¡ÅŒÒÁà¹×éÍ¢ŒÍà¢‹Òá¢ç§áÃ§ µÒÁ
·Õèá¾·ÂËÃ×Í¹Ñ¡¡ÒÂÀÒ¾ºíÒºÑ´á¹Ð¹íÒ áÅÐ
¡ÒÃÅ´¹íéÒË¹Ñ¡à¾×èÍãËŒáÃ§¡´º¹¢ŒÍµ‹Í¹ŒÍÂÅ§¹Ñé¹
¹Ñºà»š¹ÊÔ§è ¨íÒà»š¹µ‹Í¡ÒÃÂ×´ÍÒÂØ¡ÒÃãªŒ§Ò¹¢Í§¢ŒÍ
ÍÍ¡ä» à¾×Íè ËÅÕ¡àÅÕÂè §¡ÒÃ¼‹ÒµÑ´·Õäè Á‹¨Òí à»š¹

ลาดีน
ไวตาแคล

ที่รัดเขาไวทอป
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กระดูก

ต้นคอเสื่อม

¡ÃÐ´Ù¡ÊÑ¹ËÅÑ§Ê‹Ç¹¤Í»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ¡ÃÐ´Ù¡Í‹Í¹
¢Ñé¹ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¢ŒÍµ‹Í àÃÕÂ¡Ç‹Ò ËÁÍ¹ÃÍ§¡ÃÐ´Ù¡ «Ö§è
à»š¹¡ÃÐ´Ù¡Í‹Í¹ª¹Ô´¾ÔàÈÉ ÁÕ¤ÇÒÁÂ×´ËÂØ¹‹ ·íÒãËŒ¤Í
ÊÒÁÒÃ¶Â×´Ë´ ËÃ×Í à¤Å×Íè ¹äËÇä»ã¹·ÔÈ·Ò§µ‹Ò§æä´Œ
àª‹¹ ¡ŒÁ à§Â ËÑ¹«ŒÒÂ ËÑ¹¢ÇÒ àÍÕÂ§ÈÕÃÉÐ ÀÒÂã¹
¡ÃÐ´Ù¡¤Í¨ÐÁÕàÊŒ¹»ÃÐÊÒ·ä¢ÊÑ¹ËÅÑ§ÍÂÙ‹ «Öè§à»š¹
àÊŒ¹»ÃÐÊÒ··Õ·è Òí ãËŒà¡Ô´¡ÒÃà¤Å×Íè ¹äËÇ áÅÐÃÑº¤ÇÒÁÃÙÊŒ ¡Ö
¢Í§á¢¹¢Ò
àÁ×Íè ¤¹àÃÒÁÕÍÒÂØ 30 »‚¢¹éÖ ä» ËÁÍ¹ÃÍ§¡ÃÐ´Ù¡¤Í
¨ÐàÃÔèÁàÊ×èÍÁ â´ÂÍ§¤»ÃÐ¡Íº·Õàè »š¹¹éÒí ¨ÐÅ´Å§ ·íÒãËŒ
¤ÇÒÁÂ×´ËÂØ‹¹¢Í§¢ŒÍµ‹Í¡ÃÐ´Ù¡¤ÍàÊÕÂä» ¶ŒÒàÃÒäÁ‹
ÃÐÇÑ§»Å‹ÍÂãËŒ¡ÃÐ´Ù¡¤Íà¤Å×èÍ¹äËÇÁÒ¡à¡Ô¹¢Íºà¢µ
ËÃ×Í ¹Ñè§ÍÂÙ‹ã¹·‹Ò¡ŒÁ¤Í¹Ò¹æâ´ÂäÁ‹à»ÅÕèÂ¹ÍÔÃÔÂÒº¶
ËÁÍ¹ÃÍ§¡ÃÐ´Ù¡¨ÐàÃÔèÁªíÒÃØ´ÁÒ¡¢Öé¹àÃ×èÍÂæ â´Â
ÁÕÍÒ¡ÒÃàÃÔÁè µŒ¹ ¤×Í »Ç´¤Íà»š¹ÃÐÂÐ áÅÐ¤Íá¢ç§
ºÒ§·ÕÁÍÕ Ò¡ÒÃ»Ç´¤ÍÃŒÒÇä»·ÕÊè ÐºÑ¡ áÅÐäËÅ‹ ËÃ×Í
ºÒ§·Õ¡Áç ÍÕ Ò¡ÒÃ»Ç´ÃŒÒÇä»·Õáè ¢¹ «Ö§è à»š¹ÍÒ¡ÒÃàµ×Í¹Ç‹Ò
ËÁÍ¹ÃÍ§¡ÃÐ´Ù¡¤ÍàÃÔÁè àÊ×Íè ÁáÅŒÇ
¶ŒÒ¡ÒÃàÊ×èÍÁ¢Í§ËÁÍ¹ÃÍ§¡ÃÐ´Ù¡¤ÍÁÒ¡¢Öé¹
¡ç¨ÐÁÕ¡ÒÃ·ÃØ´µÑÇ¢Í§ËÁÍ¹ÃÍ§¡ÃÐ´Ù¡¤ÍÁÒ¡¢Ö¹é ·íÒãËŒ
ª‹Í§Ç‹Ò§ÃÐËÇ‹Ò§¡ÃÐ´Ù¡¤Íá¤ºÅ§ áÅÐÁÕ¡ÃÐ´Ù¡§Í¡
µÒÁ¢Íº¢Í§¢ŒÍµ‹Í¡ÃÐ´Ù¡ ·Õàè ÃÕÂ¡Ç‹Ò “¡ÃÐ´Ù¡§Í¡”
ËÃ×Í “ËÔ¹»Ù¹à¡ÒÐ” ÁÕ¼Å·íÒãËŒà¡Ô´¡ÒÃµÕºá¤º¢Í§ª‹Í§
àÊŒ¹»ÃÐÊÒ··Õ¼è Ò‹ ¹Å§ä» àÁ×Íè µÕºá¤º¶Ö§ÃÐ´ÑºË¹Ö§è ¡ç
¨Ðà¡Ô´¡ÒÃ¡´·ÑºàÊŒ¹»ÃÐÊÒ·ä¢ÊÑ¹ËÅÑ§ ·íÒãËŒà¡Ô´¡ÒÃ
»Ç´ÃŒÒÇÅ§ä»µÒÁá¢¹¨¹¶Ö§¹ÔéÇÁ×Í ¶ŒÒ¡´ÁÒ¡æ¨Ð
·íÒãËŒªÒ áÅÐ¡ÅŒÒÁà¹×Íé Í‹Í¹áÃ§
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เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

การบําบัดกระดูกคอเสื่อม
แบบแพทยทางเลือก
1. ËÅÕ¡àÅÕÂè §¡ÒÃ¹Ñ§è ¡ŒÁ¤Í¹Ò¹æã¹ÍÔÃÂÔ Òº¶à´ÕÂÇ
2. ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÊÒÃÊ¡Ñ´¨Ò¡¡ÃÐ´Ù¡Í‹Í¹»ÅÒ©ÅÒÁ
¤ÍÅÅÒà¨¹ áÅÐá¤Åà«ÕÂè Á «Ö§è à»š¹Ê‹Ç¹»ÃÐ¡Íº
ÊíÒ¤ÑÞ¢Í§ËÁÍ¹ÃÍ§¡ÃÐ´Ù¡
3. ËÅÕ¡àÅÕÂè §¡ÒÃà¤Å×Íè ¹äËÇ¢Í§¡ÃÐ´Ù¡¤ÍÁÒ¡à¡Ô¹ä»
â´Â¡ÒÃãÊ‹»ÅÍ¡¤ÍäÇ·Í» «Öè§¹Í¡¨Ò¡¨Ð¶Ù¡
ÍÍ¡áººãËŒÃÍ§ÃÑº¹éÒí Ë¹Ñ¡ÈÕÃÉÐ áÅÐ¾ÂØ§¡ÃÐ´Ù¡
µŒ¹¤ÍáÅŒÇ ÂÑ§ãËŒÃÑ§ÊÕ¿ÒÃ ÍÔ¹¿ÒÃàÃ´ ÃÑ§ÊÕáË‹§
¡ÒÃºíÒºÑ´ ¼‹Í¹¤ÅÒÂ¡ÅŒÒÁà¹×éÍ Å´ÍÒ¡ÒÃÍÑ¡àÊº
¹íÒÍÒËÒÃ áÅÐÍÍ¡«Ôà¨¹ä»àÅÕéÂ§¡ÃÐ´Ù¡ áÅÐ
¢ŒÍµ‹ÍÍÕ¡´ŒÇÂ

การปองกัน กระดูกคอเสื่อม
1. ËÅÕ¡àÅÕÂè §¡ÒÃºÔ´ËÁØ¹ ËÃ×Í ÊÐºÑ´¤Íº‹ÍÂæ
2. ¡ÒÃ¹Ñ§è ·íÒ§Ò¹ ¹Ñ§è Í‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í ËÃ×Í à¢ÕÂ¹Ë¹Ñ§Ê×Í
ÍÂ‹Ò¹Ñè§¡ŒÁ¤Í ÍÒ¨ãÊ‹»ÅÍ¡¤ÍäÇ·Í»ª‹ÇÂ¾ÂØ§ ã¹
¡Ã³ÕµÍŒ §¹Ñ§è ·íÒ§Ò¹¹Ò¹æ
3. ¡ÒÃ¹Í¹¤ÇÃãªŒËÁÍ¹Ë¹Ø¹ÈÕÃÉÐâ´ÂÁÕÊÇ‹ ¹ÃÍ§ÃÑº
ãµŒ¤Í ãËŒ¡ÃÐ´Ù¡¤ÍÍÂÙã‹ ¹ÊÀÒ¾»¡µÔ á¹Ð¹íÒËÁÍ¹
¡ÒÂÀÒ¾¢Í§äÇ·Í» «Ö§è ¶Ù¡ÍÍ¡áººãËŒÃÍ§ÃÑºµŒ¹¤Í
ä´ŒÍÂ‹Ò§à»š¹¸ÃÃÁªÒµÔ »‡Í§¡Ñ¹¡ÃÐ´Ù¡µŒ¹¤ÍàÊ×Íè Á
4. ºÃÔËÒÃ¡ÅŒÒÁà¹×Íé ¤ÍãËŒá¢ç§áÃ§ÊÁèÒí àÊÁÍ µÒÁ·‹Ò
·Õáè ¾·Â ËÃ×Í ¹Ñ¡¡ÒÂÀÒ¾ºíÒºÑ´á¹Ð¹íÒ
5. ËÅÕ¡àÅÕÂè §¡ÒÃ·íÒ§Ò¹â´Â¡ÒÃáË§¹¤Íà»š¹àÇÅÒ
¹Ò¹æ º‹ÍÂæ
6. ËÅÕ¡àÅÕÂè §¡ÒÃÃÑ¡ÉÒâ´Â¡ÒÃ´Ñ´¤Í ËÃ×Í ºÔ´ËÁØ¹¤Í

ปลอกคอไวทอป
คอลลาเจน ไฟว
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ลาดีน

ไวตาแคล

หมอนกายภาพไวทอป

19

หมอนรองกระดูก äÁ‹ä´Œà»š¹¡ÃÐ´Ù¡ áµ‹
¨Ð»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂÊ‹Ç¹ãËÞ‹æ 2 Ê‹Ç¹¤×Í Ç§ÃÍº¹Í¡
¨Ðà»š¹àÍç¹á¢ç§æ àÃÕÂ¡Ç‹Ò áÍ¹¹ÙÅ‹Ò ÅÔ¡ÒàÁ¹µ
(Anular ligament) áÅÐã¨¡ÅÒ§¨Ðà»š¹àËÁ×Í¹
à¨ÅãÊæ àÃÕÂ¡Ç‹Ò ¹ÔÇà¤ÅÕÂÊ à¾Òâ¾«ÑÊ (Nucleus
pulposus) ·Ñ§é ËÁ´ÁÕË¹ŒÒ·ÕÃè ºÑ áÃ§¡ÃÐá·¡ áÅÐ
·íÒãËŒàÃÒà¤Å×Íè ¹äËÇ¡ÃÐ´Ù¡ÊÑ¹ËÅÑ§ä´Œ´¢Õ ¹Öé
´ŒÒ¹ËÅÑ§ËÁÍ¹ÃÍ§¡ÃÐ´Ù¡¨ÐÁÕá¹Çä¢ÊÑ¹ËÅÑ§
«Ö§è à»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Ö§è ¢Í§ÊÁÍ§ ÇÒ§¾Ò´¨Ò¡¡ÃÐ´Ù¡µŒ¹¤Í
Å§ä»¶Ö§¡ÃÐ´Ù¡¡Œ¹¡º ´ŒÒ¹ËÅÑ§ÍÍ¡ÁÒ´ŒÒ¹¢ŒÒ§
àÅç¡¹ŒÍÂ ¡ç¨Ðà»š¹·Ò§ÍÍ¡¢Í§àÊŒ¹»ÃÐÊÒ··Õè
¨ÐÁÒàÅÕÂé §á¢¹ (¶ŒÒà»š¹µíÒáË¹‹§¢Í§¤Í) áÅÐ
àÅÕéÂ§¢Ò (¶ŒÒà»š¹µíÒáË¹‹§¢Í§àÍÇ) â´ÂÀÒÇÐ»¡µÔ
ËÁÍ¹ÃÍ§¡ÃÐ´Ù¡ ÁÑ¡äÁ‹Â×è¹ä»¡´ä¢ÊÑ¹ËÅÑ§ËÃ×Í
àÊŒ¹»ÃÐÊÒ· Â¡àÇŒ¹¡Ã³Õ·Õè¡ÃÐ´Ù¡ÊÑ¹ËÅÑ§ËÑ¡
ËÃ×Íã¹ÀÒÇÐ·Õ¡è ÃÐ´Ù¡ÊÑ¹ËÅÑ§àÊ×Íè ÁÁÒ¡æ ¨¹·íÒãËŒ
ËÁÍ¹ÃÍ§¡ÃÐ´Ù¡¼Ô´ÃÙ»ä»¡´àÍÒä¢ÊÑ¹ËÅÑ§ËÃ×Í
àÊŒ¹»ÃÐÊÒ·ä´Œ
20

ภาวะหมอนรองกระดูกทับเสนประสาท

àÁ×Íè äÃ¡çµÒÁ·ÕËè ÁÍ¹ÃÍ§¡ÃÐ´Ù¡Â×¹è ÍÍ¡ÁÒ·Ò§
´ŒÒ¹ËÅÑ§àÂ×éÍ§ä»´ŒÒ¹¢ŒÒ§ÊÑ¡¹Ô´ ¡ç¨Ðä»¡´·Ñº
àÊŒ¹»ÃÐÊÒ·ä´Œ ÂÔ§è ¶ŒÒÁÕ¡ÒÃË´à¡Ãç§¢Í§¡ÅŒÒÁà¹×Íé ËÅÑ§
¨ÐÂÔ§è ·íÒãËŒËÁÍ¹ÃÍ§¡ÃÐ´Ù¡Â×¹è ÍÍ¡ÁÒÁÒ¡¢Ö¹é
ÊÒàËµØ··Õè Òí ãËŒá¡¹ÀÒÂã¹¢Í§ËÁÍ¹ÃÍ§¡ÃÐ´Ù¡
Â×¹è ÍÍ¡ÁÒ·ÑºàÊŒ¹»ÃÐÊÒ·à¡Ô´ä´Œ¨Ò¡ËÅÒÂÊÒàËµØ
àª‹¹ ¡ÒÃ·ÕèÃ‹Ò§¡ÒÂÁÕ¢Íº¢Í§ËÁÍ¹ÃÍ§¡ÃÐ´Ù¡
äÁ‹à·‹Ò¡Ñ¹ÁÒáµ‹¡íÒà¹Ô´ ËÃ×Í¨Ò¡ÍØºÑµÔàËµØ àª‹¹
¡ÒÃÅŒÁ¡Œ¹¡ÃÐá·¡¾×¹é ËÃ×Í¡ÒÃ·Õàè ÃÒÍÂÙã‹ ¹·‹Òã´
·‹ÒË¹Ö§è ¹Ò¹æ ·íÒãËŒ¡ÅŒÒÁà¹×Íé ËÅÑ§·íÒ§Ò¹ÁÒ¡¨¹
à¡Ô´¡ÒÃÍÑ¡àÊº ÁÕ¡ÒÃË´à¡Ãç§¨¹áÃ§ä»¡ÃÐ·íÒ
ãËŒËÁÍ¹ÃÍ§¡ÃÐ´Ù¡Â×è¹ÍÍ¡ÁÒÁÒ¡¨¹ä»¡´·Ñº
àÊŒ¹»ÃÐÊÒ·
ÍÒ¡ÒÃ»Ç´ËÅÑ§ÃŒÒÇÅ§¢Ò¢ŒÒ§ã´¢ŒÒ§Ë¹Ö§è ËÃ×Í
·Ñ§é ÊÍ§¢ŒÒ§ à»š¹ÍÒ¡ÒÃà´‹¹¢Í§âÃ¤ËÁÍ¹ÃÍ§¡ÃÐ´Ù¡
·ÑºàÊŒ¹»ÃÐÊÒ· »Ç´ÁÒ¡ËÃ×Í»Ç´¹ŒÍÂ¢Ö¹é ÍÂÙ¡‹ ºÑ Ç‹Ò
àÊŒ¹»ÃÐÊÒ·¶Ù¡¡´ÁÒ¡ËÃ×Í¹ŒÍÂà»š¹ÊíÒ¤ÑÞ ¶ŒÒ
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

·Ô§é äÇŒ¹Ò¹àÊŒ¹»ÃÐÊÒ·¨Ð·íÒ§Ò¹ä´Œ¹ÍŒ ÂÅ§ ÍÒ¡ÒÃªÒ
áÅÐÍ‹Í¹áÃ§¢Í§¢Ò«Õ¡¹Ñ¹é ¨ÐàÃÔÁè à´‹¹ªÑ´¢Ö¹é ÍÒ¡ÒÃ
·Ñé§ËÁ´¨Ðà»š¹ÅÑ¡É³Ð¤‹ÍÂà»š¹¤‹ÍÂä»

การบําบัดหมอนรองกระดูกทับ
เสนประสาทแบบการแพทย
ผสมผสาน
1.ÃÑ º »ÃÐ·Ò¹ÊÒÃÊ¡Ñ ´ ¨Ò¡¢Œ Í µ‹ Í ¡ÃÐ´Ù ¡ Í‹ Í ¹
»ÅÒ©ÅÒÁ «Ö§è ÁÕÍ§¤»ÃÐ¡Íº¤ÅŒÒÂ¤ÅÖ§¡Ñº¡ÃÐ´Ù¡Í‹Í¹
¢Í§Á¹ØÉÂ Å´ÍÒ¡ÒÃÍÑ¡àÊº áÅÐ¡ÃÐµØ¹Œ ¡ÒÃÊÃŒÒ§
¢ŒÍµ‹ÍãËÁ‹
2.ÃÑº»ÃÐ·Ò¹¹íÒé ÁÑ¹»ÅÒª¹Ô´ EPA à¢ŒÁ¢Œ¹ à¾×Íè
Å´ÍÒ¡ÒÃÍÑ¡àÊº ºÃÔàÇ³·Õ»è Ç´ ËÃ×Í ºÒ´à¨çº
3.¾ÂÒÂÒÁÍÂ‹Òà¤Å×Íè ¹äËÇºÃÔàÇ³·Õºè Ò´à¨çº ¤ÇÃãÊ‹
·ÕÃè ´Ñ àÍÇ ·ÕÁè ÅÕ ¡Ñ É³Ð«Ñº¾ÍÃµäÇŒµÅÍ´ÃÐÂÐàÇÅÒ
¡ÒÃºÒ´à¨çº ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 3 – 6 à´×Í¹ áÅŒÇãÊ‹
·ÕèÃÑ´àÍÇäÇ·Í» «Öè§ÁÕàÊŒ¹ãÂ MBF ·Ñº à¾×èÍ
¡ÃÐµØ¹Œ ¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹âÅËÔµ Å´ÍÒ¡ÒÃ»Ç´ áÅÐ
ÍÑ¡àÊº

การปองกันหมอนรองกระดูกเสือ่ ม

1.ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÊÒÃÊ¡Ñ´¨Ò¡¡ÃÐ´Ù¡Í‹Í¹»ÅÒ©ÅÒÁ
á¤Åà«ÕÂÁ áÅÐ¤ÍÅÅÒà¨¹àÊÃÔÁ
2.Å´¹íÒé Ë¹Ñ¡ã¹¼Ù·Œ ÁÕè ¹Õ Òíé Ë¹Ñ¡à¡Ô¹
3.ÍÍ¡¡íÒÅÑ§¡ÒÂ¡ÅŒÒÁà¹×Íé ËÅÑ§ÍÂÙà‹ ÊÁÍ à¾×Íè ãËŒà»š¹·Õè
ÂÖ´à¡ÒÐ·Õáè ¢ç§áÃ§¢Í§¡ÃÐ´Ù¡
4.ÇÍÃÁÃ‹Ò§¡ÒÂ¡‹Í¹ÍÍ¡¡íÒÅÑ§¡ÒÂ·Ø¡¤ÃÑ§é ·íÒ·‹ÒÂ×´
¡ÅŒÒÁà¹×Íé ¡ÃÐ´Ù¡ÊÑ¹ËÅÑ§ (Stretching Exercise)
·Ø¡¤ÃÑ§é ¡‹Í¹ÍÍ¡¡íÒÅÑ§¡ÒÂ

ที่รัดเอวไวทอป
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ฟชเชอร อีพีเอ

หมอนรอง
กระดูกเสื่อม

ลาดีน

ไวตาแคล
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ลดเอวด้วย
ลดขนาดเอวไดอยางไร

¢¹Ò´àÍÇ¢Í§¤¹àÃÒ ¢Ö¹é ¡Ñº»ÃÔÁÒ³ªÑ¹é ä¢ÁÑ¹
Ë¹ÒæãµŒ¼ÔÇ «Öè§¨ÐÅ´Å§ä´Œâ´Â¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÍÒËÒÃ
áÅÐ¡ÒÃÍÍ¡¡íÒÅÑ§¡ÒÂà·‹Ò¹Ñé¹ Ê‹Ç¹à«ÅÅÙäÅ· «Öè§
à»š¹ªÑé¹ä¢ÁÑ¹ºÒ§æãµŒ¼ÔÇ¹Ñé¹µ‹Ò§¡Ñ¹ à«ÅÅÙäÅ·
ÊÒÁÒÃ¶¶Ù¡¡íÒ¨Ñ´ä´Œ§‹ÒÂ¡Ç‹Ò â´Â¡ÒÃ¡ÃÐµØŒ¹
¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹àÅ×Í´ãµŒ¼ÔÇË¹Ñ§ ¡ÃÐµØŒ¹¡ÒÃÊÃŒÒ§
àÊŒ¹ãÂ¤ÍÅÅÒà¨¹ ¡ÃÐµØ¹Œ ãËŒà¡Ô´¡ÒÃà¼Ò¼ÅÒÞ
à©¾ÒÐ·Õè ¼Å¨Ò¡¡ÒÃ¡íÒ¨Ñ´à«ÅÅÙäÅ· ÊÒÁÒÃ¶
·íÒãËŒ¢¹Ò´àÍÇÅ´Å§ä´Œ áµ‹¶ÒŒ µŒÍ§¡ÒÃÅ´¢¹Ò´àÍÇ
Å§ÁÒ¡æ µŒÍ§¡íÒ¨Ñ´ªÑ¹é ä¢ÁÑ¹Ë¹Ò«Ö§è ÍÂÙÅ‹ ¡Ö Å§ä»
â´Â¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¹éíÒË¹Ñ¡ áÅÐ¡ÒÃÍÍ¡¡íÒÅÑ§¡ÒÂ
Ã‹ÇÁ´ŒÇÂ

ทีร่ ดั เอวไวทอป

·ÕèÃÑ´àÍÇäÇ·Í» »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂàÊŒ¹ãÂ MBF
(Microelement Bioactivity Fibre) «Ö§è ÁÕ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ
µÕ¾ÔÁ¾ã¹ÊÁÒ¤ÁäËÅàÇÕÂ¹âÅËÔµ»‚ 1995 Ç‹Ò
ÊÒÁÒÃ¶à¾ÔÁè ÍØ³ËÀÙÁºÔ ¹¼ÔÇ·ÕÊè ÁÑ ¼ÑÊ¢Í§ÍÒÊÒÊÁÑ¤Ã
ä´Œ ÀÒÂã¹àÇÅÒ 20 ¹Ò·Õ ËÅÑ§¡ÒÃÊÑÁ¼ÑÊ Ê‹Ç¹
¡ÒÃ·´ÅÍ§ã¹Ë¹Ù·´ÅÍ§ ¾ºÇ‹ÒÊÒÁÒÃ¶¢ÂÒÂ
ËÅÍ´àÅ×Í´½ÍÂã¹à¹×éÍàÂ×èÍºÃÔàÇ³·ÕèàÊŒ¹ãÂÊÑÁ¼ÑÊ
ÍÍ¡¶Ö§ 20% à¾ÔÁè ÍÑµÃÒ¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹àÅ×Í´¶Ö§
2.1 à·‹Ò áÅÐÁÕ»ÃÔÁÒ³àÅ×Í´·Õäè ËÅàÇÕÂ¹ã¹ºÃÔàÇ³¹Ñ¹é
ÁÒ¡¢Ö¹é ¶Ö§ 3 à·‹Ò

ที่รัดเอวไวทอป
ºÃÔàÇ³·ÕÊè ÁÑ ¼ÑÊ ª‹ÇÂ·íÒãËŒà«ÅÅÙäÅ·Å´Å§ä´Œ â´Â
Ã‹ÇÁ¡Ñº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÍÒËÒÃ áÅÐ¡ÒÃÍÍ¡¡íÒÅÑ§¡ÒÂ

ลดขนาดเอวโดยใชทร่ี ดั เอว VITOP และ
ฟารมา แคร สลิมมิง� เจล สูตร 2 พลังคู
¿ÒÃÁÒ á¤Ã ÊÅÔÁÁÔ§è à¨Å »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂÊÒÃ
ÍÍ¡Ä·¸ÔËì ÅÒ¡ËÅÒÂª¹Ô´ à¾×èÍá¡Œ»˜ÞËÒà«ÅÅÙäÅ·
ã¹·Ø¡¢Ñé¹µÍ¹ ÍÑ¹»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ ¡ÒÃ¡ÃÐµØŒ¹
¡ÒÃÊÅÒÂä¢ÁÑ¹à©¾ÒÐ·Õè â´Â¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢Í§¤Òà¿ÍÕ¹
ÊÒÃÊ¡Ñ´¨Ò¡¢Ô§ ÊÒÃÊ¡Ñ´¨Ò¡´Í¡äÍÇÕè áÅÐÊÒÃÊ¡Ñ´
¨Ò¡à»Å×Í¡ÊŒÁ ¡ÃÐµØ¹Œ ¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹¢Í§àÅ×Í´ áÅÐ
¹éÒí àËÅ×Í§ã¹ºÃÔàÇ³·Õàè »š¹à«ÅÅÙäÅ· â´Â¤Òà¿ÍÕ¹
ÊÒÃÊ¡Ñ´¨Ò¡¢Ô§ ÊÒÃÊ¡Ñ´¨Ò¡ãºá»Ð¡ÇÂ ¡ÃÐµØ¹Œ
¡ÒÃÊÃŒÒ§àÊŒ¹ãÂ¤ÍÅÅÒà¨¹ãµŒ¼ÇÔ
â´ÂÊÒÃÊ¡Ñ´
¨Ò¡ãººÑÇº¡ ¡ÃÐµØŒ¹¡ÒÃà¼Ò¼ÅÒÞà©¾ÒÐ·Õè â´Â
¤Òà¿ÍÕ¹ ÊÒÃÊ¡Ñ´¨Ò¡¢Ô§ ÊÒÃÊ¡Ñ´¨Ò¡´Í¡äÍÇÕè
áÅÐÊÒÃÊ¡Ñ´¨Ò¡à»Å×Í¡ÊŒÁ ¡ÃÐªÑº¼ÔÇ â´ÂÊÒÃÊ¡Ñ´
¨Ò¡ãººÑÇº¡ ÊÒÃÊ¡Ñ´¨Ò¡´Í¡äÍÇÕè

ว�ธกี ารใช : à¾ÕÂ§á¤‹·Ò¿ÒÃÁÒ á¤Ã ÊÅÔÁÁÔ§è à¨Å
Å§º¹¼ÔÇ·Õàè »š¹à«ÅÅÙäÅ· ÇÑ¹ÅÐ 2 ¤ÃÑ§é àªŒÒ-àÂç¹
¤ÃÑ§é ÅÐ 2-3 ¹Ò·Õ áÅŒÇãÊ‹·ÃèÕ ´Ñ àÍÇäÇ·Í» à¾×Íè ãËŒ¼Å
¢Í§¡ÒÃÅ´à«ÅÅÙäÅ· ´ÕÂÔè§¢Öé¹

การใชทร่ี ดั เอวไวทอป

ãËŒÃ§Ñ ÊÕ¿ÒÃ ÍÔ¹¿ÒÃàÃ´ ª‹ÇÂ¼‹Í¹¤ÅÒÂ¡ÅŒÒÁà¹×Íé
ª‹ÇÂÍÒ¡ÒÃ»Ç´ËÅÑ§ »Ç´àÍÇáÅŒÇ ÂÑ§à¾ÔÁè ÍØ³ËÀÙÁÔ
¡ÃÐµØŒ¹¡ÒÃà¼Ò¼ÅÒÞ áÅÐ¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹âÅËÔµã¹
ที่รัดเอวไวทอป
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ฟารมา แคร
สลิมมิ่ง เจล

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ซอมแซมรางกาย
ยามคำ่าคืน

มนุษย เปนสัตวทถี่ กู ออกแบบใหหากินในเวลากลางวัน และนอนหลับพักผอนในยามตะวันตกดิน

รางกายมนุษย ระบบฮอรโมนตางๆจึงไดรับการออกแบบใหทําหนาที่ของการชารตแบตเตอรี่ใหชีวิต
มนุษย เพื่อใหเรามีโอกาส พักผอน ฟนฟู และซอมแซม รางกายในยามหลับใหล
ในเวลาประมาณ 4 ทุม จะมีฮอรโมนเมลาโทนิน หลัง่ ออกมาจากตอมไพเนียลในสมอง ทําใหเรารูส กึ
งวง ฮอรโมนเมลาโทนินทีห่ ลัง่ ออกมาจะไปกระตุน การหลัง่ ของโกรท ฮอรโมนจากตอมใตสมอง ทําใหเกิด
การซอมแซมตัวเองของรางกาย ในขณะหลับ จะมีทงั้ การสรางพลังงาน และการซอมแซมสวนทีส่ กึ หรอ
ชวงเวลาที่หลับสนิทในชวงแรกประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนั้น จะมีการสังเคราะหโปรตีนเพิ่มขึ้น และมี
การเผาผลาญกรดไขมันใหเปนพลังงาน เซลลกระดูก และเม็ดเลือดแดง มีการแบงตัวเพิม่ ขึน้

ผาปดตาไวทอป
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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ÊÒÃÊ×èÍ»ÃÐÊÒ·¶Ù¡ÊÃŒÒ§¢Öé¹¢³Ð¹Í¹ËÅÑº
ÃÐººÀÙÁµÔ ÒŒ ¹·Ò¹¶Ù¡ÊÃŒÒ§¢Ö¹é ¢³Ð¹Í¹ËÅÑº ¡ÒÃà¡çº
¤ÇÒÁ¨íÒÃÐÂÐÂÒÇ¢Í§Á¹ØÉÂ ¡çà¡Ô´ã¹¢³Ð¹Í¹ËÅÑº
¡ÒÃ¹Í¹ËÅÑºã¹ÊÀÒÇÐáÇ´ÅŒÍÁ·ÕèàÊÃÔÁÊÃŒÒ§
¡ÒÃ«‹ÍÁá«ÁÃ‹Ò§¡ÒÂ áÅÐ¨Ôµã¨¨Ö§ÊíÒ¤ÑÞ
ÂÔè§ÂÇ´ÊíÒËÃÑºÁ¹ØÉÂ
àÊŒ¹ãÂ MBF ¢Í§ºÃÔÉ·Ñ VITOP BIOENERGY
ÁÕ 3 ¤Ø³ÊÁºÑµÔËÅÑ¡ ¤Ø³ÊÁºÑµÔ·Õè 1 ¤×Í ãËŒ
ÃÑ§ÊÕã¹ª‹Ç§¤Å×¹è Far Infrared ãËŒ¼Åã¹¡ÒÃ¡ÃÐµØ¹Œ
¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹âÅËÔµ ·íÒãËŒÍÍ¡«Ôà¨¹ä»àÅÕéÂ§à«ÅÅ
ÁÒ¡¢Öé¹ ¼‹Í¹¤ÅÒÂ¡ÅŒÒÁà¹×éÍ Å´¤ÇÒÁàÁ×èÍÂÅŒÒ
áÅÐÍ‹Í¹à¾ÅÕÂ ¤Ø³ÊÁºÑµ·Ô èÕ 2 ¤×Í àÊŒ¹ãÂ MBF
·íÒãËŒà¡Ô´»ÃÐ¨ØÅºã¹ºÃÃÂÒ¡ÒÈÃÍºæ â´Â¡ÃÐµØ¹Œ
ãËŒÃÒ‹ §¡ÒÂ¢Í§àÃÒà¡Ô´Ê¹ÒÁä¿¿‡Ò à¡Ô´»ÃÐ¨ØÅº
ã¹ÍÒ¡ÒÈ «Ö§è ¨Ð¡‹ÍãËŒà¡Ô´»ÃÐ¨ØÅº¢Í§ÍÍ¡«Ôà¨¹
ã¹ºÃÃÂÒ¡ÒÈ ËÃ×Í ·Õàè ÃÒàÃÕÂ¡Ç‹Ò “ÇÔµÒÁÔ¹ÍÒ¡ÒÈ”
ª‹ÇÂãËŒÍÒ¡ÒÈÊ´ª×¹è ºÃÔÊ·Ø ¸Ôì Å´¡ÒÃÃÐ¤ÒÂà¤×Í§
Å´ÍÒ¡ÒÃÀÙÁáÔ ¾Œ áÅÐ¡ÃÐµØ¹Œ ¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÒÃ«ÕâÃâ·¹Ô¹
¨Ò¡ÃÐºº»ÃÐÊÒ· ·íÒãËŒàÃÒÃÙÊŒ ¡Ö Ê§º ËÅÑºÅÖ¡ áÅÐ
¼‹Í¹¤ÅÒÂ áÅÐ¤Ø³ÊÁºÑµ·Ô èÕ 3 ¤×Í ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº
ã¹àÊŒ¹ãÂ MBF ÁÕÄ·¸ÔìÂÑºÂÑé§¡ÒÃà¨ÃÔÞàµÔºâµ
¢Í§àª×Íé áº¤·ÕàÃÕÂËÅÒÂª¹Ô´
¼ÅÔµÀÑ³±àÊŒ¹ãÂà¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾äÇ·Í» ä´Œ¶Ù¡
ÇÒ§µÅÒ´·Õ»è ÃÐà·È¨Õ¹ÁÒà»š¹àÇÅÒ¡Ç‹Ò 20 »‚áÅŒÇ
ÁÕÃÒÂ§Ò¹¨Ò¡¼ÙãŒ ªŒ¼ÅÔµÀÑ³±ÁÒ¡ÁÒÂ·ÕÁè »Õ ÃÐÊº¡ÒÃ³
¡ÒÃãªŒªØ´à¤Ã×èÍ§¹Í¹äÇ·Í» µÑé§áµ‹ ¤ÇÒÁÊ´ª×è¹
ÂÒÁµ×è¹¹Í¹ Å´ÍÒ¡ÒÃÀÙÁÔá¾Œ »Ç´àÁ×èÍÂµÑÇ áÅÐ
àË¹×Íè ÂÅŒÒ

เคร�อ่ งนอน MBF ประกอบดวยหมอน VITOP
และผาหมขนหนู VITOP มีคุณสมบัติดังนี้
ËÁÍ¹ÊØ¢ÀÒ¾äÇ·Í» : ¡ÃÐµØ¹Œ ¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹âÅËÔµ
ºÃÔàÇ³ÈÕÃÉÐ ·íÒãËŒºÃÃÂÒ¡ÒÈÊ´ª×è¹ àËÁÒÐ
ÊíÒËÃÑº¼ÙŒ·Õè¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹âÅËÔµäÁ‹ÊÐ´Ç¡ ¼ÙŒ·Õè¹Í¹
äÁ‹¤‹ÍÂËÅÑº ¼ÙŒ·Õè»Ç´ÈÕÃÉÐ ¼ÙŒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¼Ô´»¡µÔ
ËÃ×Í ä´ŒÃºÑ ºÒ´à¨çº·ÕÈè ÃÕ ÉÐ áÅÐ¼ÙÃŒ ¡Ñ ÊØ¢ÀÒ¾·ÑÇè ä»
¼ŒÒË‹ÁäÇ·Í» : ¡ÃÐµØŒ¹¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹âÅËÔµ·ÑèÇ
Ã‹Ò§¡ÒÂ¢³Ð¹Í¹ËÅÑº ·íÒãËŒºÃÃÂÒ¡ÒÈÊ´ª×è¹
¼‹Í¹¤ÅÒÂ¡ÅŒÒÁà¹×éÍ Å´ÍÒ¡ÒÃ»Ç´àÁ×èÍÂ áÅÐ
Í‹Í¹à¾ÅÕÂ ·íÒãËŒËÅÑºÊºÒÂ
·Õè»´µÒäÇ·Í» : ¡ÃÐµØŒ¹¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹âÅËÔµ
ºÃÔàÇ³´Ç§µÒ Å´ÍÒ¡ÒÃÊÒÂµÒÍ‹Í¹ÅŒÒ ÊÒÂµÒàÊ×Íè Á
à¹×èÍ§¨Ò¡àÅ×Í´äËÅàÇÕÂ¹ä»àÅÕéÂ§»ÃÐÊÒ·µÒäÁ‹
ÊÐ´Ç¡
·íÒãËŒ¤Òíè ¤×¹¢Í§¤Ø³ à»š¹¤èÒí ¤×¹·ÕÁè ¤Õ ÇÒÁÊØ¢
ÊºÒÂ áÅÐ¤ØÁŒ ¤‹Ò «‹ÍÁá«ÁÃ‹Ò§¡ÒÂ áÅÐàµÔÁ¾ÅÑ§
Ã‹Ò§¡ÒÂ áÅÐ¨Ôµã¨¢³ÐËÅÑºäËÅ´ŒÇÂªØ´à¤Ã×Íè §¹Í¹
äÇ·Í»

หมอนกายภาพไวทอป

ผาหมไวทอป

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

เทา

à»š¹ÍÇÑÂÇÐÊíÒ¤ÑÞ·Õ·è Òí Ë¹ŒÒ·ÕÃè ºÑ ¹íÒé Ë¹Ñ¡µÑÇ
¢Í§àÃÒ µÑ§é áµ‹àÃÒà´Ô¹ä´Œ¡ÒŒ ÇáÃ¡ à·ŒÒ¢ŒÒ§Ë¹Ö§è
ÁÕ¡ÃÐ´Ù¡ 26 ªÔ¹é »ÃÐ¡Íºà»š¹¢ŒÍµ‹Í 33 ¢ŒÍ
¡ÃÐ´Ù¡à·ŒÒ¨ÐãËŒ¤ÇÒÁá¢ç§áÃ§à¾×Íè ÃÍ§ÃÑº¹íÒé Ë¹Ñ¡µÑÇ
·Ñ§é ËÁ´ Ê‹Ç¹¢ŒÍµ‹Í¨Ðª‹ÇÂ·íÒãËŒà·ŒÒÁÕ¤ÇÒÁÂ×´ËÂØ¹‹
ã¹¢³ÐÁÕ¡ÒÃà¤Å×Íè ¹äËÇ â´ÂÍÒÈÑÂ¡ÅŒÒÁà¹×Íé áÅÐ
àÍç¹ÂÖ´¡ÃÐ´Ù¡ ¼Ù·Œ ÁÕè ÍÕ ÒÂØ¶§Ö 70 »‚ ¨Ðà´Ô¹ÁÒáÅŒÇ
â´Âà©ÅÕÂè ÁÒ¡¶Ö§ 360,000 ¡ÔâÅàÁµÃ
à·ŒÒ·Õ¼è ´Ô »¡µÔ ËÃ×Í à¨çº»†ÇÂ ¨Ð¹íÒä»ÊÙ¤‹ ÇÒÁàÊÕÂè §
µ‹Í»˜ÞËÒ»Ç´ÊŒ¹à·ŒÒ à¢‹Ò áÅÐ¡ÃÐ´Ù¡ÊÑ¹ËÅÑ§
âÃ¤·Õè¾ºº‹ÍÂâÃ¤Ë¹Öè§ ¤×Í âÃ¤ÃÍ§ªíéÒ ËÃ×Í
âÃ¤¾Ñ§¼×´ÊŒ¹à·ŒÒÍÑ¡àÊº ¤×Í ¡ÒÃÁÕ¨Ø´»Ç´º¹à·ŒÒ
ÊŒ¹à·ŒÒ àª‹¹ àÇÅÒà´Ô¹Å§¹íéÒË¹Ñ¡ â´Âà¡Ô´¨Ò¡
¡ÒÃÍÑ¡àÊº ËÃ×Í©Õ¡¢Ò´¢Í§¾Ñ§¼×´½†Òà·ŒÒ·ÕèÊÁÑ ¾Ñ¹¸
¡Ñº¡ÒÃà´Ô¹Å§¹íéÒË¹Ñ¡·Õèà·ŒÒ ÍÒ¡ÒÃ·Õè¾ºº‹ÍÂ ¤×Í
ÍÒ¡ÒÃ»Ç´ÊŒ¹à·ŒÒ ËÃ×ÍÊ‹Ç¹â¤Œ§ã¡ÅŒÊŒ¹à·ŒÒ â´Â
à¨çº¤ÅŒÒÂæ ¡Ñºà¡Ãç§ «Öè§ÍÒ¡ÒÃà¨çºâÃ¤ÃÍ§ªíéÒ
¹Õé¨Ðà»š¹ÁÒ¡ª‹Ç§àªŒÒ ËÅÑ§µ×è¹¹Í¹ àÁ×èÍ¡ŒÒÇà·ŒÒ

ถุงเท้าไวทอป

¡ŒÒÇáÃ¡ áÅÐ¨ÐÁÕÍÒ¡ÒÃ´Õ¢¹Öé àÁ×Íè ÁÕ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
½†Òà·ŒÒ áµ‹ºÒ§¤ÃÑ§é ÍÒ¨¨Ð»Ç´·Ñ§é ÇÑ¹ ËÒ¡Â×¹¹Ò¹æ
ËÃ×Íà´Ô¹¹Ò¹æ

ถุงเทาไวทอป ไบโอเอนเนอรจี

¼ÅÔµ¨Ò¡àÊŒ¹ãÂ MBF «Ö§è ãËŒ¤Å×¹è ¿ÒÃ ÍÔ¹¿ÒÃàÃ´
¡ÃÐµØ¹Œ ¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹âÅËÔµºÃÔàÇ³ à·ŒÒ ½†Òà·ŒÒ
áÅÐ¢ŒÍà·ŒÒ ¤ÅÒÂ¡ÅŒÒÁà¹×éÍ Å´ÍÑ¡àÊº Å´ºÇÁ
àËÁÒÐÊíÒËÃÑº·Ø¡à¾È·Ø¡ÇÑÂ ãËŒ¼Å´Õã¹âÃ¤ÃÍ§ªíÒé
àË§×èÍÍÍ¡·Õè½†Òà·ŒÒ à·ŒÒÁÕ¡ÅÔè¹ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé áÃ‹¸ÒµØ
42 ª¹Ô´·Õè¶Ñ¡·Íà»š¹àÊŒ¹ãÂ MBF ÂÑ§ÁÕÄ·¸Ôì
¦‹Òàª×éÍáº¤·ÕàÃÕÂ äÇÃÑÊ áÅÐàª×éÍÃÒËÅÒÂª¹Ô´
¶Ø§à·ŒÒäÇ·Í» ÂÑ§àËÁÒÐ¡Ñº¼ÙŒà»š¹âÃ¤àºÒËÇÒ¹
Å´ÍÒ¡ÒÃà·ŒÒªÒ à¹×Íè §¨Ò¡àÅ×Í´äËÅàÇÕÂ¹ä»àÅÕÂé §
äÁ‹ÊÐ´Ç¡ áÅÐª‹ÇÂãËŒá¼ÅàºÒËÇÒ¹ËÒÂàÃçÇ¢Öé¹

ไบโอเอนเนอร์จี

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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เฉดดิ�ง หนาเร�ยว

เพื่อใบหน้าที่เรียวสวยสำาหรับสาวหน้ากลม หน้าแบน หน้ากว้าง หรือหน้าใหญ่มาก วันนี้จะ
แนะนำาวิธีแรเงาลบหน้าเหลี่ยม หน้ากาง หรือหน้ากว้างให้ดูเรียวสวยดุจหน้ารูปไข่ รูปหน้าในฝันที่
สาวๆ ทุกคนต้องการ เพื่อให้ดูดี ดูแล้วไม่สะดุดตากับขนาดของใบหน้า แต่กลับสะดุดที่ความลงตัวของ
มิติบนใบหน้า ที่เกิดจากความพิถีพิถันของเจ้าตัว ทำาให้ดูดีขึ้นสวยงามได้เช่นเดียวกับดาราคนโปรดของ
เราค่ะ
เริม่ จากการเตรียมใบหน้าก่อน ด้วยการล้างหน้าอย่างทะนุถนอมด้วยครีมล้างหน้าจาก KRYOLAN
(Dermacolor Cleansing Milk) ล้างหน้าด้วยโฟมอีกครัง้ แล้วเช็ดทำาความสะอาดรูขมุ ขน เพิม่ ความสดชื่น
ให้ผิวหน้าด้วยโทนเนอร์กุหลาบ (Kryolan Skin Tonic Rose) เมื่อบำารุงผิวหน้า และทาครีมกันแดด
เรียบร้อยแล้ว เราจะมาเริ่มรองพื้นกันก่อน สำาหรับนางแบบสาวผู้เสียสละที่น่ารักคนนี้ เราเลือกใช้
รองพื้นน้ำา A5 (Dermacolor Light Fluid Foundation : A5) และปรับสีผิวของใบหน้าด้วยเบสมิ้นท์
(Kryolan Ultra Make-Up Base : Mint)
Dermacolor
Cleansing Milk

Kryolan Ultra
Make-up
Base : Mint

Dermacolor Light
Fluid Foundation : A5

Kryolan Skin
Tonic Rose

เพราะเบสมิ้นท์จะช่วยกระจายแสงที่ตกบนผิวให้ออกมาสว่างเท่ากัน
ทั้งหน้า รองพื้นน้ำา A5 เป็นสีกลางสำาหรับสีผิวสาวไทย ใช้ได้ทั้งคนที่
ผิวสีออกขาว สีผวิ ออกเหลือง และสีผวิ ผสม รวมถึงคนทีม่ สี ผี วิ คล้าำ เล็กน้อย
ด้วยค่ะ

ใช้เบสมิ้นท์ลงบางๆให้ทั่วใบหน้า แล้วใช้นิ้วเกลี่ย จากนั้นใช้
รองพื้นน้ำา A5 โดยใช้ไม้พายที่ติดมากับขวดปายรองพื้นลงบนนิ้วกลาง
และนิ้วนางของเรา แล้วแตะจุดเล็กๆ ทั่วใบหน้า ใช้นิ้วเกลี่ยจนทั่ว
แล้วใช้ฟองน้ำากดเบาๆให้ทั่วใบหน้าอีกครั้ง เพื่อให้รองพื้นกลืนไปกับผิว
จนเป็นเนื้อเดียวกัน
ใช้รองพืน้ หลุมสีเข้ม D19 (Dermacolor Camouflage Refill : D19) ใช้พกู่ นั หรือนิว้ แต้มเนือ้ ครีม
แล้วแตะไปตามแนวขอบรูปหน้า เกลี่ยให้กว้างขนาดสัก 1-1 1/2 นิ้ว รองพื้นสี D19 จะมีความคล้ำาดำา
พยายามเกลีย่ ให้บางทีส่ ดุ อย่าให้ดาำ จนเป็นเครา แค่เห็นสีออ่ นๆ เป็นเงาตามรูปหน้า และบริเวณแนวกราม
ทัง้ 2 ข้าง จากขอบกลางใบหูจนถึงแนวทีต่ รงกับหางตา แนวทะแยงจากกลางหูถงึ ขอบมุมปาก คือความยาว
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ของแนวนี้ ใช้ฟองน้ำากดจนเนียน แต่ยังคงเห็นเงา
ของสีดำา ดังรูป เพื่อให้หน้าดูมีมิติ และลึกขึน้ ใช้
รองพืน้ หลุมสีขาว D0 (Dermacolor Camouflage
Refill : D0) ไฮไลท์บริเวณหน้าผาก แนวสันจมูก
โหนกคิ้ว ใต้ตา ตามที่เคยเรียนไปแล้ว เพื่อส่งให้
บริเวณที่แสงไฟมาตกกระทบ ดูนูนขึ้นมา จากนั้น
เช็คความเรียบร้อยแล้วลงแปงฝุน เพือ่ เซ็ทรองพื้น
ให้คงที่ ติดทนนาน แล้วแต่งหน้าต่อไป
Dermacolor
Camouflage Refill : D19

Dermacolor
Camouflage Refill : D0

แต่งหน้ามาทำางานด้วยเฉดสีเอิร์ทโทนให้สวยงามเหมาะสมกับ
วันทำางาน แต่งตาให้ดูดีด้วยอายชาโดว์ (Kryolan Professional Eye
Shadow Set-15 Color : TN 3) จากนั้นปัดแก้มโทนสีชมพูอมส้ม
(Kryolan Blusher Set 15 Color) แล้วทาลิปสติกสีชมพู (Kryolan
Lip Rouge Mini Set 18 Col : LF)

Kryolan Professional
Eye Shadow Set-15
Color : TN 3

Kryolan Blusher
Set 15 Color

Kryolan Lip Rouge Mini
Set 18 Col : LF

แค่นี้สาวๆ หน้าแบน หน้ากลม หน้าเหลี่ยม
หน้ากว้างเกินไปสักนิดหน่อย ก็สามารถสวยมาตรฐาน
หน้ารูปไข่ได้อย่างเป็นธรรมชาติ เป็นการเสริมบุคลิก
ให้ดูโดดเด่นยิ่งกว่าใครๆ ได้ด้วยวิธีง่ายๆ หากสนใจ
ลองแต่งหน้าหรือดูผลิตภัณฑ์ของ KRYOLAN เชิญ
ติดต่อมาได้ทกุ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-19.00 น. มี
เจ้าหน้าที่รับรอง และให้คำาแนะนำาอย่างเป็นกันเอง
เชิญได้ค่ะ

Before

After
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 02-363-7699
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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รับประทานได้ 1 เดือน อาการปวดไมเกรน
ที่เปนมานานกว่า 6 ป ก็หายไป

“ดิฉันเริ่มรู้จัก บริษัท ไทยธรรมฯ เนื่องจาก
ญาติที่จังหวัดตราดบอกว่า รับประทานผลิตภัณฑ์
สมุนไพรจีนของ บริษัท ไทยธรรมฯ มา 5 ปี แล้ว
รู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นมาก ดิฉันรู้สึกสนใจ เพราะ
ดิฉันมีอาการปวดหัวไมเกรน เวลาเจอแสงแดดจะ
รู้สึกปวดหัวขึ้นมาทันที และด้วยอาชีพของดิฉัน
เป็นงานทีต่ อ้ งใช้สายตา และนัง่ หน้าจอคอมพิวเตอร์
ตลอดเวลาจึงทำาให้มอี าการปวดหัวอยูเ่ ป็นประจำา จน
ต้องรับประทานยาแก้ปวดทัง้ เช้า กลางวัน และเย็น
เพือ่ บรรเทาอาการปวด ดิฉนั สมัครสมาชิกไทยธรรม
ในเดือนมกราคม 2013 และได้เริ่มรับประทาน
น้ำามันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น
น้าำ มันปลาสกัดเข้มข้น สารอาหารกระตุน้ การสร้าง
โกรทฮอร์โมนแบบชง และคอลลาเจนเปปไตด์
100% หลังจากรับประทานไปได้ประมาณ 1 เดือน
รู้สึกว่าอาการผมร่วงที่เป็นมาตลอด 12 ปี ก็

ร่วงน้อยลงมีลูกผมเพิ่มขึ้น และที่สำาคัญอาการ
ปวดไมเกรนที่เป็นมานานกว่า 6 ปี ก็หายไป
จากเมื่อก่อนที่ดิฉันจะมีอาการปวดหัวมากก็เริ่ม
ปวดน้อยลงจนหายไปในที่สุด โดยที่ดิฉันไม่รู้ตัว
เลยว่าอาการปวดหัวหายไปตอนไหน ดิฉันรู้สึก
ดีใจมาก ปัจจุบันดิฉันรับประทาน สารสกัด
กระดูกอ่อนปลาฉลาม วันละ 2 เม็ด รับประทาน
มาได้ประมาณ 1 เดือน อาการปวดเข่า และ
รองช้ำาที่ฝาเท้าก็หายไปไม่ปวดอีกเลยค่ะ ขอบคุณ
บริษัท ไทยธรรมฯ ที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆให้รับประทาน
ค่ะ”

ผลิตภัณฑที่ใช
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เกรพซีด ออยล พลัส
เกรพซีด เอ็กซแทรค

ฟชเชอร อีพีเอ
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บีดริงคสคอลลาเจนปลา
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

áªÃ»ÃÐÊº¡ÒÃ³

คุณสร้อยแก้ว เจริญจิ�น
ª×Íè àÅ‹¹ ÊÃŒÍÂ
ÍÒÂØ 45 »‚ ÍÒªÕ¾ ¸ØÃ¡Ô¨Ê‹Ç¹µÑÇ
¨Ñ§ËÇÑ´ ¡ÃØ§à·¾Ï

หลังจาก รับประทานไปได้ 2 เดือน
นอกจากฝาจะจางลงแล้ว ดิฉันรู้สึกว่า
อาการหน้ามืด และรู้สึกวูบบ่อยๆ ก็หายไป
“เมื่อก่อนดิฉันเป็นคนที่ผอมมาก น้ำาหนักแค่
47 กก. เป็นคนไม่สบายบ่อย เป็นโรคภูมิแพ้ มี
น้ำามูกเยอะ เป็นไข้หวัดบ่อย และมีอาการหน้ามืด
เวลาก้มหน้านานๆก็จะรู้สึกวูบ เหมือนจะเป็นลม
ต้องพยายามเงยหน้า และสูดลมหายใจเข้าลึกๆ
เป็นแบบนี้มากว่า 4 ปี โดยที่ไม่ทราบสาเหตุ รวม
ทั้งใบหน้ายังหมองคล้ำา และเป็นฝา จนได้มารู้จัก
กับ บริษัท ไทยธรรมฯ ดิฉันรู้จักไทยธรรมจาก
หนังสือเส้นทางทำามาหากิน และได้ซื้อผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวกับการดูแลปัญหาเรื่องฝาทั้งหมด ซึ่งหนึ่ง
ในนั้นคือชุดหน้าใส-ไร้ฝา ประกอบด้วยน้ำามัน
เมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น และ
สารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดจากมะเขือเทศ
แต่หลังจากรับประทานไปได้ 2 เดือน นอกจาก
ฝาจะจางลงแล้ว ดิฉันรู้สึกว่าอาการหน้ามืด และ
รู้สึกวูบบ่อยๆก็หายไป และในช่วงที่รับประทาน

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัท ไทยธรรมฯ ก็
ไม่มีอาการน้ำามูกไหลหรือเป็นหวัดอีกเลย ดิฉัน
จึงรับประทานสารอาหารกระตุ้นการสร้างโกรท
ฮอร์โมนแบบชง และคอลลาเจนเปปไตด์ 100%
เพิ่มไปด้วย ที่รู้สึกได้คือ ผิวพรรณดีขึ้น โดยเฉพาะ
แผลที่ถูกหมากัดตรงปลายนิ้วก้อย ซึ่งดิฉันกังวล
ว่าจะเป็นแผลเป็น กลับหายเป็นปกติเหมือนไม่เคย
โดนอะไรมาเลย ขอบคุณบริษัท ไทยธรรมฯ ที่มี
ผลิตภัณฑ์ดีๆไว้ดูแลสุขภาพค่ะ”

ผลิตภัณฑที่ใช

เกรพซี
ด ออยล
พลัส
เกรพซี
เอกสารเพื
่อการอบรมภายในบริ
ษัทฯเท่าดนั้นเอ็กซแทรค
เกรพซีด เอ็กซแทรค
พลัส ไลโคปน

จีที แมค
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หลังจากทีร่ บั ประทานได้ประมาณ 1 เดือน ผลปรากฏว่า
อาการทีเ่ คยเหนือ่ ยง่าย อ่อนเพลีย แน่นหน้าอก และหายใจ
ไม่ออกก็ดขี น้� จนกระทัง่ หายไปในทีส่ ดุ
“ เมือ่ ประมาณ 8 ปีทแ่ี ล้ว ผมเป็นโรคเส้นเลือดใหญ่
อุดตันทีห่ วั ใจ จนต้องเข้ารับการผ่าตัดทีโ่ รงพยาบาล
โดยหลังจากผ่าตัดแล้ว ยังต้องไปพบแพทย์ทุกๆ
3 เดือน ซึ่งก็จะมีอาการเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย
ไม่มแี รง แน่นหน้าอก และหายใจไม่ออกมาโดยตลอด
จนกระทั่งผมได้มาพบกับ คุณมลฑา วัฒนสุทธิ์ ที่
จ. นครศรีธรรมราช ซึ่งได้แนะนำาให้ผมลอง
รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คือ สารสกัด
เมล็ดองุ่นผสมสารสกัดมะเขือเทศ น้ำามันรำาข้าว
และจมูกข้าวผสมโคคิวเทน ของบริษทั ไทยธรรมฯ
หลังจากรับประทานประมาณ 1 เดือน ผลปรากฏว่า
อาการที่เคยเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย แน่นหน้าอก
และหายใจไม่ออกก็ดีขึ้น จนกระทั่งหายไปในที่สุด
ทุกวันนี้ผมรู้สึกดี มีกำาลังใจขึ้นมาก ได้แนะนำา
และบอกต่อกับเพื่อน ญาติ และคนรู้จักของผม
ให้ลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ของ

บริษัท ไทยธรรมฯ ด้วย ซึ่งปัจจุบันผมได้เปิดเป็น
ตัวแทนจำาหน่ายอยูท่ บ่ี า้ น เพราะอยากให้พวกเขา
เหล่านั้นได้มีสุขภาพดีเหมือนอย่างผม ซึ่งผม
ถือว่า เป็นการสร้างบุญกุศลอันดีอีกอย่างหนึ่ง
ผมต้องขอขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ ที่มี
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆ และแผนการตลาดที่
ทำาได้ง่ายๆ ที่ช่วยให้คนทำาสวนอย่างผม สามารถ
รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ฟรีๆด้วย
เงินปันผลที่ได้จากบริษัทฯ ขอขอบคุณจริงๆครับ”

ผลิตภัณฑที่ใช
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ในช่วง ที่ฉายรังสี ดิฉันได้รับประทานสารสกัดจากเห็ด
ทางการแพทย์หลายชนิด และรับประทานสารอาหารเพื่อ
การบำารุงตับ และกำาจัดพิษจากตับเพิ่มด้วย ผลการตรวจ
ปรากฏว่า จากก้อนมะเร็งที่ขนาด 18 ซม. ลดเหลือเพียง 1 ซม.
“ประมาณเดือน เมษายน ปี 2012 ดิฉันมี
อาการเลือดออก และมีก้อนเนื้อหลุดออกมาตาม
ช่องคลอด จึงตัดสินใจไปตรวจที่โรงพยาบาล ซึ่ง
แพทย์แจ้งว่าดิฉันเป็นโรคมะเร็งปากมดลูก แต่
ในตอนนัน้ ก็ยงั ไม่ได้ทาำ การรักษาใดๆ จนเมือ่ ประมาณ
ปลายปี 2012 ได้พบกับ คุณชญาภา หน่องพงษ์
ซึ่งแนะนำาให้ดิฉันได้รู้จักกับ บริษัท ไทยธรรมฯ
และแนะนำาให้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
คือ สารอาหารต้านมะเร็ง สารสกัดจากกระดูกอ่อน
ปลาฉลาม
สารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัด
มะเขือเทศ และสารอาหารเพื่อการบำารุงสมอง
หลังจากรับประทานได้ 2 เดือน ดิฉันก็เข้ารับ
การรักษาที่ศูนย์บำาบัดมะเร็ง ด้วยวิธีการฉายรังสี
ให้คีโม และฝังแร่ ซึ่งตอนที่ทำาการรักษาดิฉันก็
ไม่รู้สึกเหนื่อย หรือเพลียเลย ไม่มีอาการผมร่วง

ผิวหมองคล้ำา หรือมีอาการแพ้ใดๆเลย แต่ในช่วง
ที่ฉายรังสี ดิฉันได้รับประทานสารสกัดจากเห็ด
ทางการแพทย์หลายชนิด และรับประทาน
สารอาหารเพือ่ การบำารุงตับ และกำาจัดพิษจากตับ
เพิ่มด้วย ผลการตรวจปรากฏว่า จากก้อนมะเร็ง
ที่มีขนาด 18 ซม. ลดเหลือเพียง 1 ซม. ทำาให้
ดิฉันรู้สึกดีใจมาก และเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2013
ดิฉันกลับไปตรวจซ้ำาอีกครั้ง ผลปรากฏว่าไม่พบ
ก้อนมะเร็ง ดิฉันต้องขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ
มากค่ะ ที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ให้ได้รับประทาน”

ผลิตภัณฑที่ใช

เกรพซี
ด เอ็่อกการอบรมภายในบริ
ซแทรค
ลาดี
เอกสารเพื
ษัทฯนเท่านั้น
พลัส ไลโคปน

ลีวา

ไฟโตเจน

มูชิ
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คุณพ�มพ์ ใจ รุ่งโรจนารักษ์
ª×Íè àÅ‹¹ ã¨
ÍÒÂØ 47 »‚ ÍÒªÕ¾ ¸ØÃ¡Ô¨Ê‹Ç¹µÑÇ
¨Ñ§ËÇÑ´ ÊØÃÒÉ®Ã¸Ò¹Õ

ซีสต์ที่เป็นอยู่เริ่มยุบลง จาก 12.5 มม. เหลือเพียง
7.8 มม. น้ำาหนักลดลงอย่างเห็นได้ชัด จาก 68 กก.
ลดลงเหลือ 65 กก.
“เมื่อ 15 ปีที่แล้ว ดิฉันมีปัญหาเรื่องสุขภาพมาก
โดยเฉพาะปัญหาเกีย่ วกับมดลูก เวลามีประจำาเดือน
จะปวดท้องมาก ปวดร้าวไปทั้งตัวจนต้องนอน
อยู่เฉยๆ บางครั้งถึงกับเป็นลมไปเลยก็มี แพทย์ได้
ทำาการตรวจภายใน พบซีสต์ในมดลูก ซึ่งแพทย์ได้
แนะนำาให้ผ่าตัดเอาออก แต่ดิฉันตัดสินใจรักษา
ด้วยวิธกี ารฉีดฮอร์โมนแทน ผลข้างเคียงจากการฉีด
ฮอร์ โมนทำ า ให้ ป ระจำ า เดื อ นของดิ ฉั น มาน้ อ ยลง
และน้ำาหนักตัวเพิ่มขึ้นจาก 45 กก. เป็น 71 กก.
ดิฉันพยายามหาวิธีรักษาด้วยยาสมุนไพร แต่ก็ไม่
เห็นผล ปี 2010 ดิฉนั ได้รจู้ กั กับคุณวีณา สุวรรณรักษ์
ผู้อำานวยการศูนย์จำาหน่ายไทยธรรม
อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี ซึง่ ได้แนะนำาให้รบั ประทานสารสกัด
เมล็ดองุน่ ผสมสาหร่ายสไปรูลนิ า่ สารแอสต้าแซนทิน
เพือ่ การซ่อมแซมร่างกาย สารสกัดจากเห็ดทาง
การแพทย์หลายชนิด สมุนไพรจีนปรับสมดุล
ฮอร์โมนสตรี และคอลลาเจนเปปไตด์100%
หลังจากที่รับประทานไปได้ 6 เดือน ก็กลับไป

ตรวจซ้ำาอีกครั้ง ผลปรากฏว่าซีสต์ที่เป็นอยู่เริ่ม
ยุบลง จาก 12.5 มม. เหลือเพียง 7.8 มม. น้าำ หนัก
ลดลงอย่างเห็นได้ชดั จากเดิมน้าำ หนักอยูท่ ่ี 68 กก.
ปัจจุบนั ลดลงเหลือ 65 กก. ทัง้ ๆทีไ่ ม่ได้รบั ประทาน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เกี่ยวกับการลดน้ำาหนัก
เลย แต่จะรับประทานคอลลาเจนเปปไตด์ 100%
ตลอด เพราะทราบมาว่าการรับประทานคอลลาเจน
ตอนท้องว่าง ก่อนเข้านอน จะช่วยเรื่องระบบ
เผาผลาญ ทำาให้น้ำาหนักลดลง และร่างกายก็
กระชับขึ้นด้วย ขอขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ ที่
มีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ไว้ให้รับประทานค่ะ”

ผลิตภัณฑที่ใช
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เซี่ยนฟง

บีดริงคสคอลลาเจนปลา

เกรพซีด ออยล
พลัส สไปรูลินา

สเต็มแมค่อการอบรมภายในบริมูษชัทิ ฯเท่านั้น
เอกสารเพื

áªÃ»ÃÐÊº¡ÒÃ³

คุณสุรัตติยา ชูแก้ว

ª×Íè àÅ‹¹ ËÞÔ§
ÍÒÂØ 30 »‚ ÍÒªÕ¾ ¸ØÃ¡Ô¨Ê‹Ç¹µÑÇ
¨Ñ§ËÇÑ´ ÊµÙÅ
ต.ค. 2012
63 กก.

อาการต่างๆที่เคยเป็นค่อยๆหายไป
ไม่ปวดท้องประจำาเดือนอีกเลย ที่สำาคัญ
หลายๆคนทักว่าดูดีขึ้น และผอมลงด้วย
“ตัง้ แต่เด็ก ดิฉนั มีปญ
ั หาเรือ่ งสุขภาพมาตลอด พอเข้า
สู่วัยรุ่นก็มักจะปวดท้องประจำาเดือนอยู่เสมอ แพทย์
ทำาการตรวจรักษาด้วยการอัลตร้าซาวด์ แต่ก็ไม่พบ
สาเหตุ จนกระทั่งดิฉันแต่งงาน อาการปวดท้องที่เคย
เป็นก็ยังไม่ดีขึ้น แถมยังมีโรคปวดหัวไมเกรนเพราะ
แพ้ยาคุมกำาเนิดชนิดรับประทานอีก ดิฉันจึงหันไปใช้
ยาคุมกำาเนิดชนิดฉีดแทน ซึ่งผลข้างเคียงที่ตามมา คือ
น้ำาหนักตัวเพิ่มขึ้นจาก 55 กก. เป็น 63 กก. ยิ่งตอนตั้ง
ท้องลูกคนที่ 2 ทั้งอ้วน และดำา ผิวแห้ง กลิ่นตัวแรง
ทำาให้ดูแก่ก่อนวัย มักมีอาการลมจุกเสียด แน่นท้อง
แสบร้อนในอก บางวันท้องผูกจนถึงขั้นถ่ายเป็นเลือด
แต่บางวันกลับท้องเสีย ทั้งปวดหัว และท้ายทอย
เพราะโรคเครียด มีอาการวิงเวียนศีรษะอันเกิดจาก
ความดันโลหิตต่ำา ปัสสาวะแบบกะปริดกะปรอย เป็น
โรคโลหิตจาง มีค่าความเข้มข้นของเลือดแค่ 27%
และยั ง ปวดเสี ย วบริ เวณท้ อ งน้ อ ยเพราะมดลู ก ต่ำ า
อีก ไปตรวจค่ากระดูกมวลกาย ปรากฏว่าอายุรา่ งกาย
มากกว่าอายุจริงไป 10 ปี กลางเดือนสิงหาคม 2012
ดิฉนั ได้มโี อกาสเข้าฟังการสัมมนาของ บริษทั ไทยธรรมฯ

มิ.ย. 2013
55 กก.

ที่ จ.สตูล แต่ตอนนั้นดิฉันเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เลยยัง
ไม่กล้ารับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จนเดือน
ตุลาคม 2012 จึงลองรับประทาน สมุนไพรจีนปรับ
สมดุลฮอร์โมนสตรี เพียงผลิตภัณฑ์เดียว หลังจาก
รับประทานไปได้ 10 วัน รู้สึกได้ว่าหลับสนิท และไม่
อ่อนเพลีย รับประทานหมดไป 2 แพ็ค น้ำาหนักลดลง
ไป 8 กก. ต่อมาจึงเริม่ รับประทาน สารสกัดเมล็ดองุน่
ผสมสารสกัดมะเขือเทศ น้าำ มันปลาผสมใบแปะกวย
แคลเซียมปองกันกระดูกพรุน สารอาหารเพือ่ การบำารุง
และล้างพิษตับ สารอาหารกระตุ้นการสร้างโกรท
ฮอร์โมน สารอาหารเพื่อการควบคุมน้ำาหนัก และ
สมุนไพรจีนชาชงล้างพิษช่วยระบาย ทำาให้อาการ
ต่างๆที่เคยเป็นค่อยๆหายไป ไม่ปวดท้องประจำาเดือน
อีกเลย หลายๆคนทักว่า ดูดขี น้ึ และผอมลงด้วย ทุกวัน
นี้ ได้แนะนำา และให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม
เป็นของขวัญกับคนในครอบครัวเพือ่ นๆ และคนทีเ่ รารัก
ต้องขอขอบคุณผู้บริหาร และผลิตภัณฑ์ของไทยธรรม
มากๆค่ะ ทีท่ าำ ให้ดฉิ นั มีสขุ ภาพดี และยังมีรายได้เพิม่ ขึน้
ด้วยค่ะ”

ผลิตภัณฑที่ใช

ไพนสลีน่อการอบรมภายในบริ
เอกสารเพื
ษัทฯเท่าลีนัวา้น
เกรพซีด เอ็กซแทรค
พลัส ไลโคปน

ฟชเชอร โกลด

ไวตาแคล

ชาโอบี

จีที แมค

เซี่ย33
นฟง

พระอาจารยมหาอาวรณ ภูริปญโญ
เจาอาวาสวัดปนเสา จ.เชียงใหม

มูลนิธิ ไทยคุณธรรม

ได้บริจาคเงินสด
จำานวน 175,000 บาท ถวายแด่พระอาจารย์มหาอาวรณ์
ภูริปัญโญ เจ้าอาวาสวัดปันเสา จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือน
มิถนุ ายน 2013 เพือ่ สร้างห้องวิทยุ โทรทัศน์ กระจายเสียง
เผยแพร่ธรรมะ แก่ประชาชนทั่วไป ขอพี่น้องไทยธรรม
ทุกท่าน ได้อนุโมทนาผลบุญอันเกิดจากการดูแลสุขภาพ
และความงามของทุกท่านในครัง้ นี้ โดยทัว่ กัน
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เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

¢‹ÒÇ... »ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸
2013

“มารวมเปนสวนหนึ่งของ
ครอบครัว ไทยธรรม”

1. ¤Ø³»¹Ñ´´Ò ÇÔ¶Õ¾Ñ²¹ (Á´)
â·Ã. 08-6367-7804
2. ¤Ø³ÃÑªªÒÀÒ äªÂÁÅ (ÇÔÇ)
â·Ã. 08-6358-8052

ตองการศูนยใหญในจังหวัดตอไปนี้

ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• กรุงเทพฯ (เขตละ 1 ศูนย) • กาฬสินธุ
• ขอนแกน
• กาญจนบุรี
• ชัยภูมิ
• ฉะเชิงเทรา
• นครพนม
• ชัยนาท
• นครราชสีมา (อ.ปากชอง)
• ประจวบคีรีขันธ
• บุรีรัมย
• นนทบุรี
• บึงกาฬ
• ปทุมธานี
• มหาสารคาม
• มุกดาหาร
• พระนครศรีอยุธยา
• ยโสธร
• ราชบุรี
• รอยเอ็ด
• ลพบุรี
•
เลย
• สมุทรสงคราม
• ศรีสะเกษ
• สมุทรสาคร
• สกลนคร

• สุพรรณบุรี
• สระบุรี
• สิงหบุรี
• อางทอง

• สุรินทร
• หนองคาย
• หนองบัวลําภู
• อํานาจเจริญ
• อุดรธานี
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯ•เท่อุานับ้นลราชธานี

ภาคเหนือ

• เชียงราย
• เชียงใหม
• ตาก
• นาน
• พะเยา
• เพชรบูรณ
• แมฮองสอน
• ลําปาง
• ลําพูน
• สุโขทัย
• อุตรดิตถ
• กําแพงเพชร
• พิจิตร
• อุทัยธานี

ภาคใต

• ปตตานี
• ตรัง
• พังงา
• ภูเก็ต
• ระนอง
• สตูล
• สงขลา (อ.เมือง)
• สุราษฎรธานี
(อ.เกาะพะงัน)
• สุราษฎรธานี
(อ.เกาะสมุย)
• ยะลา (อ.เมือง)

ภาคตะวันออก
• ชลบุรี (อ.เมือง)
• ตราด
• นครนายก
• ระยอง
• สระแกว
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2014
ดอกทิวลิปบานทีย่ โุ รป
สูเสนทางในฝนของเนเธอรแลนด-เบลเยี่ยม

Netherlands - Belgium

พาคนที่คุณรัก ทองเที่ยวไปกับเรา
ครอบครัวไทยธรรม ดวยกติกาที่คุณทําได

à·ÕÂè ÇÂØâÃ» 7 ÇÑ¹ 5 ¤×¹¡Ñº¤ÃÍº¤ÃÑÇä·Â¸ÃÃÁ ã¹ª‹Ç§à·È¡ÒÅ´Í¡·ÔÇÅÔ»ºÒ¹ º¹¾×¹é ·Õ¡è Ç‹Ò 80 äÃ‹ ³ ÊÇ¹à¤Íà¤¹ÎÍ¿
»ÃÐà·Èà¹à¸ÍÃáÅ¹´ ·‹Ò¹¨Ðä´Œà´Ô¹ªÁ·ÔÇÅÔ»¹Ò¹Ò¾Ñ¹¸Ø ªÙªÍ‹ ÍÇ´¤ÇÒÁÊÇÂ§ÒÁ·‹ÒÁ¡ÅÒ§áÊ§á´´·ÕÍè ºÍØ¹‹ º¹àÊŒ¹·Ò§ã¹
½˜¹¢Í§»ÃÐà·Èà¹à¸ÍÃáÅ¹´ àºÅàÂÕÂè Á ªÁ¤ÇÒÁà»š¹ÍÂÙ¢‹ Í§ªÒÇ´Ñªµ Å‹Í§àÃ×ÍËÅÑ§¤Ò¡ÃÐ¨¡ªÁ¡ÃØ§ÍÑÁÊàµÍ´ÑÁ ªÁ¡ÒÃ
à¨ÕÂÃÐä¹à¾ªÃ ·‹Í§àºÅàÂÕÂè Á ´Ô¹á´¹ªçÍ¤â¡áÅçµâÅ¡ÍÂ‹Ò§¨Øã¨ ¡ÑºÃŒÒ¹ªçÍ¤â¡áÅçµ¡Ç‹Ò 2,000 ÃŒÒ¹ ªÁ¨µØÃÊÑ ¡ÃÍ§»ÅÒ«
ÍÑ¹§´§ÒÁ·ÕÊè ´Ø áË‹§Ë¹Ö§è ¢Í§ÂØâÃ» áÅÐä´ŒÃºÑ ¡ÒÃÂ¡Â‹Í§¨Ò¡¹Ñ¡·‹Í§à·ÕÂè Ç·ÑÇè âÅ¡

กติกาทองเทีย่ ว
1. ÁÕµÒí áË¹‹§â¡àÁ¹¢Ö¹é ä»
2. à¡çº¤Ðá¹¹ 12 à´×Í¹

(¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2013 – Á¡ÃÒ¤Á 2014) ·‹Í§à·ÕèÂÇ
»ÃÐÁÒ³ ÁÕ¹Ò¤Á 2014
3. ¤Ðá¹¹ÂÍ´«×Íé ¡ÅØÁ‹ Ê‹Ç¹µÑÇ 12 à´×Í¹ ÊÐÊÁÃÇÁ¡Ñ¹
396,000 ¤Ðá¹¹ (à©ÅÕÂè à´×Í¹ÅÐ 33,000 ¤Ðá¹¹)
áÅÐ¤Ðá¹¹ÂÍ´¡ÅØ‹Á¢Í§ÅÙ¡â¡àÁ¹ªÑé¹·Õè 1 ÃÇÁ¡Ñ¹
3,168,000 ¤Ðá¹¹ (à©ÅÕÂè à´×Í¹ÅÐ 264,000 ¤Ðá¹¹
ËÒ¡ÁÕâ¡àÁ¹ 8 ¤¹ à©ÅÕèÂÂÍ´ ¡ÅØ‹Á¤¹ÅÐ 33,000
¤Ðá¹¹µ‹Íà´×Í¹)
4. µŒÍ§Â×è¹ãºÊÁÑ¤Ã Promotion ·‹Í§à·ÕèÂÇ¡‹Í¹
ÇÑ¹·Õè 31 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2013
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กฎเกณฑการคิดคะแนน
1. ¼ÙÊŒ ÁÑ¤Ã·Ø¡·‹Ò¹¨íÒà»š¹µŒÍ§¼‹Ò¹¡µÔ¡Ò¢ŒÍáÃ¡ (ÂÍ´«×Íé ¡ÅØÁ‹

Ê‹Ç¹µÑÇÊÐÊÁ 12 à´×Í¹ ÃÇÁ¡Ñ¹ 396,000 ¤Ðá¹¹) áÅÐ
ÁÕÂÍ´¡ÅØÁ‹ Ê‹Ç¹µÑÇ¢Í§ÅÙ¡ªÑ¹é ·Õè 1 ÊÐÊÁà¡Ô¹¡Ç‹Ò 50%
(¤Ðá¹¹¡ÅØÁ‹ ÅÙ¡â¡àÁ¹ªÑ¹é ·Õè 1 ÊÐÊÁà¡Ô¹ 1,584,000
¤Ðá¹¹) ÁÕÊÔ·¸ìÔÃÑº¡ÒÃ Roll Up ¤Ðá¹¹¨Ò¡ Downline
2. ¤Ðá¹¹·Õ¼è Ò‹ ¹¡ÒÃ Roll Up ¨¹àÊÃç¨ÊÔ¹é áÅŒÇÊÒÁÒÃ¶¹íÒ
ÁÒµÕà»š¹ÁÙÅ¤‹ÒµÑÇë ·‹Í§à·ÕÂè Çä´Œ àª‹¹ ·íÒ¤Ðá¹¹ä´Œ 80% ¨Ò¡
¡µÔ¡Ò ¨‹ÒÂà§Ô¹Ê´¤‹ÒµÑÇë à»š¹ÁÙÅ¤‹Ò 20% ¢Í§¤‹ÒµÑÇë à»š¹µŒ¹
3. ¤Ðá¹¹¢Í§¼ÙÊŒ ÁÑ¤Ã·Õ·è Òí ¤Ðá¹¹à¡Ô¹ 50% ¢Í§¡®à¡³±¢ÍŒ
1 áµ‹äÁ‹¶§Ö 100% ¨Ð¶Ù¡ Roll-Up ¢Ö¹é ä»à»š¹¤Ðá¹¹·‹Í§à·ÕèÂÇ
¢Í§ Up-Line ·Õ¼è Ò‹ ¹¡®à¡³±¡ÒÃ¤Ô´¤Ðá¹¹ã¹¢ŒÍ 1

ใหรางวัลกับตัวเอง และคนทีค่ ณ
ุ รัก ไปเทศกาลทิวลิปทีย่ โุ รปกับไทยธรรมนะคะ
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

Hi-Light China ¤ÃÑé§·Õè 3

à«ÕêÂÐàËÁÔ¹ ÁÅ±ÅÎ¡à¡ÕéÂ¹

สายสัมพันธ ไทย-จ�น
ÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ ä·Â¸ÃÃÁ – äÇ·Í»

ä·Â¸ÃÃÁ ÍÑÅäÅáÍ¹« ¢ÍàªÔÞªÇ¹·‹Ò¹¼ÙŒ¹íÒ
¼ÙàŒ »š¹à¨ŒÒ¢Í§ÈÙ¹ÂãËÞ‹ áÅÐÈÙ¹ÂÂÍ‹ Â àÂÕÂè ÁªÁ à«ÕÂê ÐàËÁÔ¹
ÁÅ±ÅÎ¡à¡ÕéÂ¹ àÁ×Í§·Õèà»š¹ÈÙ¹Â¡ÅÒ§¡ÒÃ¾Ò³ÔªÂ 1 ã¹
5 ¢Í§»ÃÐà·È¨Õ¹ ªÁËÍ¨Ñ¡Ã¾ÃÃ´ÔÊÇÃÃ¤ì ¹ÁÑÊ¡ÒÃ
¾ÃÐâ¾¸ÔÊµÑ Ç¡Ç¹ÍÔÁ»Ò§¾Ñ¹Á×Í àÂÕèÂÁªÁà¡ÒÐà»‚Ââ¹ «Öè§
»ÃÒÈ¨Ò¡ÁÅ¾ÔÉ áÅÐÂÒ¹¾ÒË¹Ð·ÕèãªŒ¹éíÒÁÑ¹ ªÁÊÇ¹
´Í¡äÁŒ«Ù¨Ç§ ªŒÍ»»œ§¨Øã¨º¹¶¹¹¨§«Ò¹ «Öè§ÁÕÊÔ¹¤ŒÒãËŒ
àÅ×Í¡«×éÍà¡×Íº·Ø¡»ÃÐàÀ· ã¹à´×Í¹µØÅÒ¤Á 2013 ´ŒÇÂ
à§×èÍ¹ä¢ÊØ´¾ÔàÈÉ à©¾ÒÐÈÙ¹ÂãËÞ‹ áÅÐÈÙ¹ÂÂ‹ÍÂ
à·‹Ò¹Ñé¹

¡µÔ¡Ò·‹Í§à·ÕèÂÇ

1. à»š¹¼ÙŒ¹íÒ·Õèà»´ÈÙ¹ÂãËÞ‹ËÃ×ÍÈÙ¹ÂÂ‹ÍÂ
2. ÁÕÂÍ´¨íÒË¹‹ÒÂäÇ·Í» (ÃÇÁ¼ÅÔµÀÑ³±àÊŒ¹ãÂÍÑ¨©ÃÔÂÐ MBF áÅÐà¤Ã×èÍ§·íÒ¹éíÒÍÑÅ¤ÒäÅ¹äÇ·Í») µÑé§áµ‹ÇÑ¹·Õè
6 µØÅÒ¤Á 2012 ¶Ö§ 5 µØÅÒ¤Á 2013 (12 à´×Í¹) 1,008,000 ¤Ðá¹¹ (à©ÅÕèÂà´×Í¹ÅÐ 84,000 ¤Ðá¹¹)
3. ¼ÙŒ·ÕèÂ×è¹¤ÇÒÁ¨íÒ¹§·ÃÔ» Hi-Light China ¤ÃÑé§·Õè 3 äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¹íÒÂÍ´¼ÅÔµÀÑ³±äÇ·Í» ä»ÃÇÁ¡Ñºâ»ÃâÁªÑè¹
ÂÍ´ÈÙ¹Âì»ÃÐ¨íÒà´×Í ¹ä´Œ
4. µŒÍ§Â×¹è ãºÊÁÑ¤Ã Promotion ·‹Í§à·ÕèÂÇ¡‹Í¹ÇÑ¹·Õè 5 ¡Ã¡®Ò¤Á 2013

ÊØ´¾ÔàÈÉ!

1. ¤Ðá¹¹·Ø¡¤Ðá¹¹ ¹íÒä»ÃÇÁ·ÃÔ»ãËÞ‹µ‹Ò§»ÃÐà·È áÅÐ¤Ðá¹¹ Booming ThaiDham
2. ¤Ðá¹¹·Ø¡¤Ðá¹¹ ÊÒÁÒÃ¶¹íÒÁÒ¤íÒ¹Ç³à»š¹µÑëÇ¿ÃÕ ËÃ×Í Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§µÑëÇ·ÑÇÃ»ÃÐà·È¨Õ¹¤ÃÑé§¹Õéä´Œ
3. ËÒ¡·‹Ò¹µÑ´ÊÔ¹ã¨äÁ‹ä»¡Ñº·ÃÔ» ¤Ðá¹¹·Ø¡¤Ðá¹¹ ÊÒÁÒÃ¶¤×¹¡ÅÑºà»š¹â»ÃâÁªÑ¹è ÂÍ´ÈÙ¹Â áÅÐâ»ÃâÁªÑè¹¢Í§ÃÒ§ÇÑÅ
ã¹à´×Í¹¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2013 ä´Œ

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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New Active
Recruit 2013

รายการ Healti Secret ® มหัศจรรยโลกสุขภาพ
เปดตัวชองทางใหมในการรับชม กับการสัมภาษณ
ประสบการณผใู ชจร�งจากทางบาน ทัง้ เร�อ่ งราวของ
สุขภาพ และความงาม พรอมความรู และเร�อ่ งราว
อีกมากมาย ติดตามรับชมไดแลววันนี้ทาง

พันตร�หญิงสุรกิจ ดีสุคนธ
ผู้ที่มียอด New Active Recruit สูงสุด
ประจำาเดือน พฤษภาคม 2013
มียอด New Active Recruit

จำานวน 21 ท่าน

ประจำาเดือน มิถุนายน 2013
มียอด New Active Recruit

จำานวน 15 ท่าน

รายการ Healti Secret® มหัศจรรย์โลกสุขภาพ ออกอากาศ
ทางช่อง “มงคล ชาแนล” ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์
เวลา 11.00 - 11.30 น. วันเสาร์ เวลา 06.30 - 07.00 น.
(รีรัน) และ เวลา 12.30 -13.00 น.(รีรัน) วันอาทิตย์ เวลา
06.30 - 07.00 น.(รีรัน) ผ่านดาวเทียมระบบ C-Band คลื่น
ความถี่ 3545 MHz, Symbol rate 30,000

Ê¹ã¨ÊÍº¶ÒÁ¢ŒÍÁÙÅ

â·Ã. 02-363-7699, 085-920-6609

www.thaidham.com
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เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

à´×Í¹ ¾ÄÉÀÒ¤Á 2013

ÈÙ¹ÂãËÞ‹·ÕèÁÕÂÍ´¨íÒË¹‹ÒÂ¼‹Ò¹ÈÙ¹ÂÊÙ§ÊØ´

ÈÙ¹ÂÂ‹ÍÂ·ÕèÁÕÂÍ´¨íÒË¹‹ÒÂ¼‹Ò¹ÈÙ¹ÂÊÙ§ÊØ´

¤Ø³¹àÃÈ ¨Ñ¹·ÃÒ¾Ñ²¹Ð

¤Ø³¸Ô´ÒÃÑµ¹ »ÃÐ·ØÁÃÒª

»ÃÐ¨íÒà´×Í¹ ¾ÄÉÀÒ¤Á 2013

ÈÙ¹Â¨íÒË¹‹ÒÂä·Â¸ÃÃÁÏ ¨.»ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ
ÁÕÂÍ´¨íÒË¹‹ÒÂ¼‹Ò¹ÈÙ¹Â 1,132,462 ºÒ·

»ÃÐ¨íÒà´×Í¹ ¾ÄÉÀÒ¤Á 2013

ÈÙ¹ÂÂÍ‹ Âä·Â¸ÃÃÁÏ ¨.¨Ñ¹·ºØÃÕ
ÁÕÂÍ´¨íÒË¹‹ÒÂ¼‹Ò¹ÈÙ¹Â 352,875 ºÒ·

à´×Í¹ ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2013

ÈÙ¹ÂãËÞ‹·ÕèÁÕÂÍ´¨íÒË¹‹ÒÂ¼‹Ò¹ÈÙ¹ÂÊÙ§ÊØ´

ÈÙ¹ÂÂ‹ÍÂ·ÕèÁÕÂÍ´¨íÒË¹‹ÒÂ¼‹Ò¹ÈÙ¹ÂÊÙ§ÊØ´

¤Ø³¹àÃÈ ¨Ñ¹·ÃÒ¾Ñ²¹Ð

¤Ø³ÃÑªªÒ¹¹· à»‚›ÂÁã¨ÊÇ‹Ò§

»ÃÐ¨íÒà´×Í¹ ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2013

ÈÙ¹Â¨íÒË¹‹ÒÂä·Â¸ÃÃÁÏ ¨.»ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ
ÁÕÂÍ´¨íÒË¹‹ÒÂ¼‹Ò¹ÈÙ¹Â 1,078,685 ºÒ·
เอกสารเพื่อ่อการอบรมภายในบริ
การอบรมภายในบริษษัทัทฯฯเท่เท่าานันั้น้น
เอกสารเพื

»ÃÐ¨íÒà´×Í¹ ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2013

ÈÙ¹ÂÂÍ‹ Âä·Â¸ÃÃÁÏ ¨.ÊÁØ·Ã»ÃÒ¡ÒÃ
ÁÕÂÍ´¨íÒË¹‹ÒÂ¼‹Ò¹ÈÙ¹Â 392,160 ºÒ·
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THAIDHAM
OPPORTUNITY SEMINAR

2013

ตารางสัมมนา
วัน/เดือน/ป

เวลา

สิงหาคม 2013
หัวขอ

สถานที่

วิทยากร

อาทิตย 4 ส.ค. 2013 13.00-17.00 น.

THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ

ณ หองประชุม โรงเรียนวรรัตนศึกษา ทีมงานบริษัท
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

เสาร 17 ส.ค. 2013 13.00-17.00 น.

THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ

ณ หองประชุม ภัตตาคารแสงสวางใจ ทีมงานบริษัท
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

เสาร 24 ส.ค. 2013 13.00-17.00 น.

THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ

ณ หองประชุม 1 นกน้ำรีสอรท
อ.เมือง จ.สตูล

ทีมงานบริษัท

อาทิตย 25 ส.ค. 2013 13.00-17.00 น.

THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ

ณ หองประชุม โรงแรมคริสตัล
อ.หาดใหญ จ.สงขลา

ทีมงานบริษัท

ตารางสัมมนา
วัน/เดือน/ป

เวลา

อาทิตย 1 ก.ย. 2013 13.00-17.00 น.
20-22 ก.ย. 2013
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3 วัน 2 คืน

กันยายน 2013
หัวขอ

สถานที่

วิทยากร

THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ

ณ หองประชุม โรงแรมลำพูนวิลล
อ.เมือง จ.ลำพูน

ทีมงานบริษัท

Booming Thaidham

โรงแรมภูเขางาม พาโนรามา
อ.เมือง จ.นครนายก

ทีมงานบริษัท

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

Thaidham Slim
ลดน้ำหนักดวย Fruit Vinegar น้ำสมสายชูหมักจากผลไม

เห็นผลตั้งแตวันแรก!

6 สิงหาคม 2013 – 5 ตุลาคม 2013

พบกับ 8 โปรแกรมลดน้ำหนักใหมลา สุด ออกแบบเฉพาะบุคคล ทีเ่ ห็นผลตัง้ แตวนั แรก Thaidham Slim จาก Fruit Vinegar
จากผลไม 5 ชนิด น้ำสมสายชูหมักจากผลไมทใ่ี ชในทางการแพทยกวา 10,000 ป ลดน้ำหนัก ลางพ�ษ ลดบวม ลดเซลลูไลท
ชวยระบบยอยอาหาร กระตุนการเผาผลาญ ดวยงบประมาณเพ�ยง 2,000 – 3,500 บาท ตอเดือน

โปรโมชั่น ชุดลางพ�ษ
• Fruit Vinegar + Leva

โปรโมชั่น ชุดกินจ�

• Fruit Vinegar + Fullla

ราคาพ�เศษ
2,200 บาท

2,200 บาท
จากราคาเต็ม 2,330 บาท
(2,200 PV/1,515 BV)

จากราคาเต็ม 2,350 บาท
(2,200 PV/1,495 BV)

โปรโมชั่น ชุดเผาผลาญต่ำ

โปรโมชั่น ชุดรักแปง

• Fruit Vinegar + Mactrim

• Fruit Vinegar + Carboslene
ราคาพ�เศษ
2,000 บาท

โปรโมชั่น ชุดทองผูก

ราคาพ�เศษ

2,200 บาท
จากราคาเต็ม 2,330 บาท
(2,200 PV/1,495 BV)

จากราคาเต็ม 2,150 บาท
(2,000 PV/1,360 BV)

โปรโมชั่น ชุดฮอรโมนตก (1)
• Fruit Vinegar + GT Gold (L)

• Fruit Vinegar + ชา OB

สำหรับผูที่อายุต่ำกวา 40 ป

ราคาพ�เศษ

ราคาพ�เศษ

2,200 บาท

3,000 บาท
จากราคาเต็ม 3,550 บาท
(3,000 PV/2,100 BV)

จากราคาเต็ม 2,300 บาท
(2,200 PV/1,515 BV)

โปรโมชัน่ ลางพ�ษ-ปรับสมดุลทางเดินอาหาร
• Fruit Vinegar + Bowis (L)

ราคาพ�เศษ

โปรโมชั่น ชุดฮอรโมนตก (2)
• Fruit Vinegar + GT Mac
สำหรับผูที่อายุมากกวา 40 ป

ราคาพ�เศษ
2,600 บาท

จากราคาเต็ม 2,750 บาท
(2,600 PV/1,790 BV)

ราคาพ�เศษ
3,500 บาท

จากราคาเต็ม 3,750 บาท
(3,500 PV/2,380 BV)

เห็นผลตั้งแตวันแรก!

ลดน้ำหนักดวย Fruit Vinegar
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

www.thaidham.com
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â»ÃâÁªÑè¹»ÃÐ¨íÒà´×Í¹
6 ÊÔ§ËÒ¤Á 2013 – 5 µØÅÒ¤Á 2013

â»ÃâÁªÑè¹ ªØ´ºíÒÃØ§ËÑÇã¨

â»ÃâÁªÑè¹ ªØ´ºíÒÃØ§ÊÁÍ§ áÅÐËÅÍ´àÅ×Í´

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract +
ราคาพ�เศษ
Fisher Gold

1,000
บาท
¨Ò¡ÃÒ¤ÒàµçÁ 1,180 ºÒ·

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract +
Orezol Ten

ราคาพ�เศษ
1,000 บาท

¨Ò¡ÃÒ¤ÒàµçÁ 1,380 ºÒ·
(1,000 PV/700 BV)

â»ÃâÁªÑè¹ ªØ´ Double Grape Seed Ë¹ŒÒãÊ - äÃŒ½Ò‡

(1,000 PV/700 BV)

â»ÃâÁªÑè¹ ªØ´ºíÒÃØ§ÊÁÍ§ à¾ÔèÁÊÁÒ¸Ô

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract +
Fisher Fish
ราคาพ�เศษ

1,000
บาท
¨Ò¡ÃÒ¤ÒàµçÁ 1,330 ºÒ·

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract +
Grape Seed Plus Lycopene

ราคาพ�เศษ
1,000 บาท

¨Ò¡ÃÒ¤ÒàµçÁ 1,330 ºÒ·
(1,000 PV/700 BV)

(1,000 PV/700 BV)

â»ÃâÁªÑè¹ ªØ´Å´ÍÑ¡àÊº Å´ºÇÁ

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract +
Fisher EPA

ราคาพ�เศษ
1,000 บาท

â»ÃâÁªÑè¹ ªØ´·Ñé§ãÊ-·Ñé§µÖ§

¨Ò¡ÃÒ¤ÒàµçÁ 1,330 ºÒ·
(1,000 PV/700 BV)

• Grape Seed Plus Lycopene + Collagen V

ราคาพ�เศษ
1,100 บาท

â»ÃâÁªÑè¹ ªØ´Å´¢ŒÍÍÑ¡àÊº Å´ºÇÁ
• Ladene (L) + Fisher EPA

¨Ò¡ÃÒ¤ÒàµçÁ 1,330 ºÒ·
(1,100 PV/635 BV)

2,100
บาท
¨Ò¡ÃÒ¤ÒàµçÁ 2,230 ºÒ·

â»ÃâÁªÑè¹ ªØ´»‡Í§¡Ñ¹-Ã‹ÇÁºíÒºÑ´ÁÐàÃç§

(2,100 PV/1,440 BV)

• Grape Seed Extract Plus Turmeric Extract +
Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract

ราคาพ�เศษ
1,200 บาท

â»ÃâÁªÑè¹ ªØ´àÊÃÔÁÊÃŒÒ§ÊÁÃÃ¶¹Ð

• VGA + Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract

ราคาพ�เศษ
1,850 บาท

¨Ò¡ÃÒ¤ÒàµçÁ 1,560 ºÒ·
(1,200 PV/840 BV)

â»ÃâÁªÑè¹ ªØ´¡ÃÐµØŒ¹ÀÙÁÔµŒÒ¹·Ò¹

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract +
Betaspi

ราคาพ�เศษ
1,200 บาท

¨Ò¡ÃÒ¤ÒàµçÁ 2,080 ºÒ·
(1,850 PV/1,295 BV)

â»ÃâÁªÑè¹ ªØ´àÊÃÔÁÊÃŒÒ§ÊÁÃÃ¶¹Ð-¡ÃÐµØŒ¹¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹

• VGA + Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract+
Fisher Gold
ราคาพ�เศษ

2,300
บาท
¨Ò¡ÃÒ¤ÒàµçÁ 2,580 ºÒ·

¨Ò¡ÃÒ¤ÒàµçÁ 1,430 ºÒ·
(1,200 PV/840 BV)

â»ÃâÁªÑè¹ ªØ´ÊÁÍ§-ËÑÇã¨-äµ-¼ÔÇ¾ÃÃ³

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract +
Orezol Ten + Fisher Gold
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ราคาพ�เศษ
1,500 บาท

¨Ò¡ÃÒ¤ÒàµçÁ 1,880 ºÒ·
(1,500 PV/1,050 BV)

ราคาพ�เศษ

(2,300 PV/1,610 BV)

â»ÃâÁªÑè¹ ªØ´ÊÁÍ§-ËÑÇã¨-äµ-¡ÃÐµØŒ¹ÀÙÁÔµŒÒ¹·Ò¹

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

ราคาพ�เศษ
1,800 บาท

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริ
ษัทฯเท่ºÒ·
านั้น
¨Ò¡ÃÒ¤ÒàµçÁ 1,980

(1,800 PV/1,260 BV)

â»ÃâÁªÑè¹ ªØ´Å´â¤àÅÊàµÍÃÍÅ

â»ÃâÁªÑ¹è ªØ´¤Çº¤ØÁ¹éÒí µÒÅã¹àÅ×Í´ ÊíÒËÃÑº¼Ù·Œ ÁèÕ ¹Õ Òíé µÒÅã¹àÅ×Í´ÊÙ§
• Sukar + Sweet Secret + Grape Seed Extract Plus Mulberry
(รับประทาน Sukar 1 แคปซูล/วัน + Sweet Secret 2 เม็ด/วัน +
Grape Seed Extract Plus Mulberry 1 แคปซูล/วัน)

• Chola + Fisher Fish

ราคาพ�เศษ
1,550 บาท

ราคาพ�เศษ
2,400 บาท

¨Ò¡ÃÒ¤ÒàµçÁ 1,750 ºÒ·
(1,550 PV/1,040 BV)

• Chola (2) + Fisher Fish (2)

¨Ò¡ÃÒ¤ÒàµçÁ 2,480 ºÒ·
(2,400 PV/1,645 BV)

ราคาพ�เศษ
3,000 บาท

• Sukar (2) + Sweet Secret + Grape Seed Extract Plus Mulberry
(รับประทาน Sukar 2 แคปซูล/วัน + Sweet Secret 2 เม็ด/วัน +
Grape Seed Extract Plus Mulberry 1 แคปซูล/วัน)

¨Ò¡ÃÒ¤ÒàµçÁ 3,500 ºÒ·
(3,000 PV/2,025 BV)

ราคาพ�เศษ
3,480 บาท

â»ÃâÁªÑè¹ ªØ´ºíÒÃØ§äµ-ºíÒÃØ§ÊÒÂµÒ

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract
+ Fisher Berry

¨Ò¡ÃÒ¤ÒàµçÁ 3,580 ºÒ·
(3,480 PV/2,365 BV)

ราคาพ�เศษ
1,000 บาท

â»ÃâÁªÑè¹ ªØ´ºíÒÃØ§ÊÁÍ§ ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊÙ§ ÅÙ¡ÃÑ¡
• GT Gold (L) + Fisher Pluzz

ราคาพ�เศษ

â»ÃâÁªÑè¹ÈÙ¹ÂÂ‹ÍÂ

2,400
บาท
¨Ò¡ÃÒ¤ÒàµçÁ 2,700 ºÒ·

¨Ò¡ÃÒ¤ÒàµçÁ 1,280 ºÒ·
(1,000 PV/700 BV)

(â»ÃâÁªÑè¹·Ø¡ 30,000 ºÒ· áÅÐ·Ø¡ 60,000 ºÒ·
äÁ‹«ŒÍ¹¡Ñ¹ ãËŒàÅ×Í¡ÍÂ‹Ò§ã´ÍÂ‹Ò§Ë¹Öè§)
• ยอดศูนยยอยทุก 30,000 บาท ไดรับผลิตภัณฑ

(2,400 PV/1,680 BV)

• GT Gold (L) + Fisher Pluzz + Vitacal

Fruit Vinegar มูลคา 1,350 บาท หร�อ โบว�ส (L)
มูลคา 1,400 บาท ฟร�

ราคาพ�เศษ
3,000 บาท

¨Ò¡ÃÒ¤ÒàµçÁ 3,580 ºÒ·
(3,000 PV/2,100 BV)

â»ÃâÁªÑè¹ ªØ´¤Çº¤ØÁ¹éíÒË¹Ñ¡-»‡Í§¡Ñ¹ÁÐàÃç§

• ยอดศูนยยอยทุก 60,000 บาท ไดรับผลิตภัณฑ

• Grape Seed Oil Plus Grape Skin Extract +

Grape Seed Oil Plus Grape Skin Extract+
Fruit Vinegar มูลคา 2,750 บาท หร�อ โบว�ส (L)
มูลคา 2,800 บาท ฟร�

Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract

ราคาพ�เศษ
1,800 บาท

¨Ò¡ÃÒ¤ÒàµçÁ 2,080 ºÒ·
(1,800 PV/1,260 BV)

â»ÃâÁªÑ è ¹ ªØ ´ ¤Çº¤Ø Á ¹é í Ò Ë¹Ñ ¡ -»‡Í§¡Ñ¹ÁÐàÃç§-¡ÃÐµØ¹Œ ÀÙÁµÔ ÒŒ ¹·Ò¹
• Grape Seed Oil Plus Grape Skin Extract +
Grape Seed Oil Plus Spirulina

â»ÃâÁªÑè¹ ªØ´ÂŒÍ¹ÇÑÂ

ราคาพ�เศษ
2,000 บาท

¨Ò¡ÃÒ¤ÒàµçÁ 2,180 ºÒ·
(2,000 PV/1,400 BV)

â»ÃâÁªÑè¹ÊØ´¾ÔàÈÉ ÊíÒËÃÑº¹Ñ¡ÃÕ¤ÃÙ·¤¹à¡‹§

á¹Ð¹íÒÊÁÒªÔ¡ãËÁ‹·Ø¡ 3 ¤¹ ÁÕÂÍ´«×éÍ¤¹ÅÐ 3,000 ºÒ·
ä´ŒÃÑº PC Plant Stem Cells ÊàµçÁà«ÅÅ¨Ò¡¾×ª ºíÒÃØ§
¿„œ¹¿Ù áÅÐ«‹ÍÁá«Á¼ÔÇË¹ŒÒ 1 ¢Ç´ มีถึง 5 ชนิดให้เลือก
ตามความต้องการเฉพาะบุคคล ÁÙÅ¤‹Ò¢Ç´ÅÐ 600 ºÒ·

• Grape Seed Oil Plus Spirulina +GT Mac

ราคาพ�เศษ
2,800 บาท

Á 3,180 ºÒ·
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั¨Ò¡ÃÒ¤Òàµç
้น
(2,800 PV/1,960 BV)
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Promotion
ÊÔ§ËÒ¤Á
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เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ยาสีฟันไวทอป ขนาด 125 กรัม
ที่รัดฝ่าเท้า และน่องไวทอป และที่ปิดตาไวทอป แถม
Grape Seed Extract Plus Lycopene มูลค่า 650 บาท ซื้อ 10 หลอด แถม 1 หลอด

ผ้าห่มไวทอป 1 ผืน แถม Dozy 1 ประปุก และ
เฟ่ยหลง 1 ขวด มูลค่า 2,100 บาท

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ไวทอป เฟเซียล มาร์ก และเวชสำาอางสเต็มเซลล์จากฟาร์ม่า แคร์
ทั้ง 5 ชนิด มูลค่าเพียง 2,400 บาท
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Thaidham Announcement

ประกาศ

หามการขายผลิตภัณฑต่ํากวาราคาสมาชิก
¡ÃÒºàÃÕÂ¹ ¾Õ¹è ÍŒ §ä·Â¸ÃÃÁ·ÕÃè ¡Ñ áÅÐ¹Ñº¶×Í·Ø¡·‹Ò¹
ªØ´â»ÃâÁªÑè¹»ÃÐ¨íÒà´×Í¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï ¶Ù¡ÍÍ¡áºº
ÁÒ¨Ò¡¤ÇÒÁÃÑ¡ áÅÐ¤ÇÒÁ»ÃÒÃ¶¹Ò´Õ µŒÍ§¡ÒÃãËŒ
¾Õè¹ŒÍ§ä·Â¸ÃÃÁ áÅÐ¤¹·Õè·‹Ò¹ËÇÑ§´Õ áÅÐË‹Ç§ãÂ
ÁÕÊØ¢ÀÒ¾·Õè´Õ¢Öé¹ ÁÕÃÙ»ÅÑ¡É³·ÕèÊÇÂ§ÒÁ ´Ù´Õ µÒÁ
·Õè·‹Ò¹µŒÍ§¡ÒÃ ã¹ÃÒ¤Ò·Õè»ÃÐËÂÑ´Å§ มิได้มีไว้
เพื่อให้มีการนำาไปขายปลีกในราคาที่ต่ำากว่าราคา
สมาชิกที่บริษัทฯ กำาหนด
¡ÒÃ¢ÒÂ¼ÅÔµÀÑ³±ã´æ ¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï ã¹ÃÒ¤Ò·Õè
µèíÒ¡Ç‹ÒÃÒ¤ÒÊÁÒªÔ¡ ¶×Íà»š¹¡ÒÃ¼Ô´¡®ÃÐàºÕÂº
¢ŒÍºÑ§¤Ñºã¹¡ÒÃ·íÒ¸ØÃ¡Ô¨¡ÑººÃÔÉÑ·Ï à¹×èÍ§¨Ò¡¢Ñ´
¡ÑºËÅÑ¡¨ÃÔÂ¸ÃÃÁã¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï
·ÕèÇ‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨ÍÂ‹Ò§à·ÕèÂ§¸ÃÃÁ áÅÐ
»ÃÒÈ¨Ò¡¡ÒÃàÍÒÃÑ ´ àÍÒà»ÃÕ Â ºÃÐËÇ‹ Ò §¼ÙŒ Ã‹ Ç Á
¸ØÃ¡Ô¨´ŒÇÂ¡Ñ¹

¢ÍãËŒ¾Õè¹ŒÍ§ä·Â¸ÃÃÁÃ‹ÇÁ¡Ñ¹ÊÍ´Ê‹Í§¾ÄµÔ¡ÃÃÁ
¡ÒÃ¢ÒÂ¼ÅÔµÀÑ³±µÒíè ¡Ç‹ÒÃÒ¤ÒÊÁÒªÔ¡ áÅÐ¡ÃØ³ÒÊ‹§
¢ŒÍÁÙÅÁÒÂÑ§ thaidhamallianze@hotmail.com ËÃ×Í
unique21th@hotmail.com ËÃ×Íá¨Œ§¾ÄµÔ¡ÃÃÁ
´Ñ§¡Å‹ÒÇÁÒÂÑ§¾¹Ñ¡§Ò¹½†ÒÂ¢ÒÂ (Area) ¢Í§ºÃÔÉ·Ñ Ï
ä´Œ·Ø¡¤¹ ºÃÔÉÑ·Ï¨Ð·íÒ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº Ê×º¤Œ¹
â´ÂºÃÔÉ·Ñ Ï ¨Ð»¡»´¾ÂÒ¹ºØ¤¤Å·Ø¡¤¹äÇŒ áÅÐËÒ¡
ºÃÔÉÑ·Ï ¾ºÇ‹Ò ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¢Í§ÊÁÒªÔ¡ä·Â¸ÃÃÁ
·‹Ò¹ã´à»š¹àª‹¹¹Ñé¹¨ÃÔ§ ºÃÔÉÑ·Ï ¨Ð¡ÃÐ·íÒ¡ÒÃ
3 ¢Ñé¹µÍ¹ ¤×Í 1. ¡ÒÃµÑ¡àµ×Í¹´ŒÇÂÇÒ¨Ò 2. ¡ÒÃ
µÑ¡àµ×Í¹à»š¹ÅÒÂÅÑ¡É³ÍÑ¡ÉÃ ËÒ¡¡ÒÃµÑ¡àµ×Í¹
´ŒÇÂÇÒ¨ÒäÁ‹à»š¹¼Å 3. ¡ÒÃµÑ´ÃËÑÊÊÁÒªÔ¡ ËÒ¡
ºÃÔÉÑ·Ï·íÒ¡ÒÃµÑ¡àµ×Í¹´ŒÇÂÇÒ¨Ò áÅÐÅÒÂÅÑ¡É³
ÍÑ¡ÉÃáÅŒÇ áµ‹ÂÑ§äÁ‹à»š¹¼Å
ÊØ´·ŒÒÂ¹ÕéºÃÔÉÑ·Ï ¢Í¡ÃÒº¢Íº¾ÃÐ¤Ø³ ã¹¤ÇÒÁ
ÍØ»¡ÒÃ¤Ø³·Õè¾Õè¹ŒÍ§ä·Â¸ÃÃÁÁÕãËŒºÃÔÉÑ·Ï àÊÁÍÁÒ
áÅÐ¢ÍàªÔÞªÇ¹¾Õè¹ÍŒ §ä·Â¸ÃÃÁÁÒÃ‹ÇÁÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤
ÊÑ§¤ÁãËÁ‹áË‹§ÁÔµÃäÁµÃÕ ¤Ø³¸ÃÃÁ áÅÐ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ
Ã‹ÇÁ¡Ñ¹
¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁ¹Ñº¶×Í

ÍÒÃÔÂÒ ÊÒÃÔ¡ÐÀÙµÔ
µÑÇá·¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
ºÃÔÉÑ·ä·Â¸ÃÃÁ ÍÑÅäÅáÍ¹« ¨íÒ¡Ñ´
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เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

E-Mail

อีเมลนน้ั สําคัญฉะนี้
ä·Â¸ÃÃÁ ÍÑÅäÅáÍ¹« ¢ÍàªÔÞªÇ¹ÊÁÒªÔ¡ä·Â¸ÃÃÁ·Ø¡·‹Ò¹
Ê‹§ E-Mail ¢Í§·‹Ò¹ÁÒÂÑ§ºÃÔÉ·Ñ Ï
·Õè thaidhamallianze@hotmail.com
à¾×Íè ¡ÒÃÃÑº¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ·ÏÍÂ‹Ò§ã¡ÅŒªÔ´
â´ÂäÁ‹ÁÕ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã´æ

“ª‹ÇÂ¡Ñ¹¡´
Thaidham Allianze
Fanpage áÅÐ KryolanThailand à¾×Íè ÃÑºáÅÐ
áªÃ¢ÍŒ ÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ´Õæ¨Ò¡ä·Â¸ÃÃÁ áÅÐä¤ÃâÂáÅ¹
ãËŒ¤¹ÃÍº¢ŒÒ§¡Ñ¹¹Ð¤Ð”
ÃÑº TDA News, TDA Updates ¢‹ÒÇÊÒÃ
áÅÐ¤ÇÒÁÃÙ·Œ Ò§¡ÒÃá¾·Â à¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ÅÔµÀÑ³±
ä·Â¸ÃÃÁ ·Ø¡ÊÑ»´ÒË
ÃÑº¢‹ÒÇÊÒÃ ¡ÒÃÍºÃÁ·ÑèÇ»ÃÐà·È¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï

ÃÑºªÁ Healti Secret® µÍ¹Å‹ÒÊØ´º¹ Internet
áÅÐÍØ»¡Ã³äÃŒÊÒÂ·Ø¡ª¹Ô´
µÔ´µÒÁ»ÃÐÊº¡ÒÃ³¼ÙŒãªŒ áÅÐ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂãËÁ‹æ
¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï

ให TDA News เปนชองทางการสื่อสาร อยางใกลชิดในครอบครัวไทยธรรมของเรา

www.thaidham.com

เอกสารเพื
่อการอบรมภายในบริ
ษัทษฯัทเท่ฯเท่
านัา้นนั้น
เอกสารเพื
่อการอบรมภายในบริ
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1. เวลาทำ�การของบริษัทฯ
วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดบริการ 10.00 – 19.00 น.
วันอาทิตย์ และวันหยุดบริษทั ฯ หยุดตามวันนักขัตฤกษ์
2. วิธีการชำ�ระค่าสินค้ามี 3 วิธี ดังนี้
2.1 ชำ�ระเป็นเงินโอน
โดยท่านโอนเงินเข้าบัญชี บริษทั ฯ ตามราคาสินค้า
และแฟกซ์ใบโอนเงินพร้อมกับรายการที่สั่งมาที่
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์แฟกซ์ 02-363-4422
โอนเข้าบัญชีชื่อ...บริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
• 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 ชำ�ระเป็นเงินสด

• ซื้อสินค้าด้วยตนเองที่บริษัทฯ

2.3 ชำ�ระด้วยบัตรเครดิต

• ซื้อสินค้าด้วยตนเองที่บริษัทฯ
• ไม่คิดค่าธรรมเนียม กรณีช�ำ ระ 1,000 บาทขึ้นไป

3.วิธีการส่งสินค้ามี 3 วิธี ดังนี้
3.1 ส่งทางไปรษณีย์

(กรณีท่านโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ)

3.2 ส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC

(กรณีท่านโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ)

3.3 ส่งโดย Messenger

เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สั่งซื้อล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วัน กรณีท่านโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ

4.ค่าจัดส่งสินค้า (เริ่ม 7 มี.ค. 2008)
4.1 จัดส่งทางไปรษณีย์
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• สั่งซื้อ 3,000 บาท ขึ้นไป จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
• สั่งซื้อ 5,000 บาท ขึ้นไป จัดส่งฟรี (EMS)
• สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 3,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท (EMS)
• สัง่ ซือ้ 3,000 – 4,999 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS)

4.2 จัดส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
• ระบุรถทัวร์ หรือรถตู้
- สั่งซื้อ 10,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี
- สั่งซื้อต่ำ�กว่า 10,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
• จัดส่งโดย บริษัทขนส่ง NTC
- สั่งซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี
- สั่งซื้อต่ำ�กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท
4.3 จัดส่งโดย Messenger
• สั่งซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี
• สั่งซื้อต่ำ�กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
หมายเหตุ : กรณีทส่ี มัครสมาชิกเพียงอย่างเดียว 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(กรณีทต่ี รงกับวันหยุดจะโอนให้ใน
วันทำ�การถัดไป)
5. สิทธิพเิ ศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษทั
เงื่อนไขการสมัครสมาชิก
กรอกใบสมัครด้วยตนเองเท่านัน้ โดยระบุรายละเอียด
ทีถ่ กู ต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยเฉพาะ
1.1 ชื่อ-สกุล
1.2 ที่อยู่ส�ำ หรับจัดส่งเอกสาร และสินค้าอย่างละเอียด
1.3 หมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ
1.4 เลขที่บัตรประชาชน พร้อมแนบสำ�เนา
1.5 เลขที่บัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัคร พร้อมแนบ
สำ�เนา
1.6 ชื่อสปอนเซอร์ (ผู้แนะนำ�)
1.7 ค่าสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ 250 บาท
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

์
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

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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ศูนบร�ษยัทไทยธรรม
ใหญอัลไลแอนซ จํากัด

ศูนยใหญไทยธรรม : กรุงเทพฯ และปร�มณฑล
ศูนย์บางคอแหลม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 291-8789
ศูนย์ภาษีเจริญ จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 802-1656
ศูนย์สายไหม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 998-3866

ศูนยใหญไทยธรรม : ตางจังหวัด

ศูนย์ อ.เมือง จ.กระบี่ โทร. (075) 621-016
ศูนย์ อ.เมือง (โรบินสัน) จ.จันทบุรี โทร. (039) 327-352
ศูนย์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. (038) 338-854
ศูนย์ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร. (077) 576-677
ศูนย์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทร. (053) 442-374
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) 341-387
ศูนย์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โทร. (075) 423-468
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร. (075) 358-178

ศูนย์ศรีนครินทร์-บางเมือง จ.สมุทรปราการ โทร. (02) 186-4248
ศูนย์สำาโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ โทร. (02) 394-2959

ศูนย์ อ.เมือง จ.นราธิวาส โทร. (073) 516-195
ศูนย์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โทร. (037) 213-502
ศูนย์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร. (055) 253-377
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.แม่ขรี จ.พัทลุง โทร. (074) 616-047
ศูนย์ อ.เบตง จ.ยะลา โทร. (073) 231-920
ศูนย์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. (077) 275-386
ศูนย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. (074) 552-026

บร�ษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ จํากัด
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¶Ñ¡·Í¨Ò¡àÊŒ¹ãÂ MBF â´ÂÁÕáÃ‹¸ÒµØ 42 ª¹Ô´ ãËŒ¤Å×¹è ¿ÒÃ ÍÔ¹¿ÃÒàÃ´ ÃÑ§ÊÕáË‹§ªÕÇµÔ
¡ÃÐµØŒ¹¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹âÅËÔµ «‹ÍÁá«Áà«ÅÅ ·íÒãËŒÍÍ¡«Ôà¨¹ä»àÅÕéÂ§à¹×éÍàÂ×èÍÁÒ¡¢Öé¹
Å´ÍÒ¡ÒÃÍÑ¡àÊº Å´ºÇÁ ¤ÅÒÂ¡ÅŒÒÁà¹×éÍ Å´ÍÒ¡ÒÃà¨çº»Ç´ áÅÐÍ‹Í¹ÅŒÒ
»ÅÍ¡¤ÍäÇ·Í» (Vitop Neck Support) (Free Size)
¡ÃÐµØŒ¹¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹âÅËÔµºÃÔàÇ³¤Í Å´ÍÒ¡ÒÃàÁ×èÍÂÅŒÒ Å´ÍÒ¡ÒÃÍÑ¡àÊº ºÇÁ
¤ÅÒÂ¡ÅŒÒÁà¹×éÍ »‡Í§¡Ñ¹ËÁÍ¹ÃÍ§¡ÃÐ´Ù¡¤ÍàÊ×èÍÁ àËÁÒÐÊíÒËÃÑº¼ÙŒ·ÕèËÁÍ¹ÃÍ§
¡ÃÐ´Ù¡¤ÍàÊ×èÍÁ ¼ÙŒ·Õè¹Ñè§·íÒ§Ò¹¡ŒÁ¤Í¹Ò¹æµÔ´µ‹Í¡Ñ¹ ¼ÙŒ·ÕèÁÕ¼ÔÇË¹Ñ§ºÃÔàÇ³¤ÍàËÕèÂÇ
ËÃ×Í ÁÕÃÔéÇÃÍÂ
ÃÒ¤Ò¢ÒÂ 3,000 ºÒ· ÃÒ¤ÒÊÁÒªÔ¡ 2,400 ºÒ·
PV = 2,400 BV = 1,365

·ÕèÃÑ´½†ÒÁ×ÍäÇ·Í» (Vitop Palm Band) (Free Size)
¡ÃÐµØŒ¹¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹âÅËÔµºÃÔàÇ³ÍØŒ§Á×Í áÅÐ¢ŒÍÁ×Í Å´ÍÒ¡ÒÃàÁ×èÍÂÅŒÒ Å´ÍÒ¡ÒÃ
ÍÑ¡àÊº ºÇÁ ¤ÅÒÂ¡ÅŒÒÁà¹×éÍ àËÁÒÐÊíÒËÃÑº¼ÙŒ·ÕèªÒºÃÔàÇ³Á×Í ¢ŒÍÁ×Í áÅÐ¹ÔéÇÁ×Í
ËÃ×Í ¼ÙŒ·Õè¢ŒÍÅçÍ¤ ¢ŒÍá¢ç§ ËÃ×Í »Ç´ à¨çº ÍÑ¡àÊººÃÔàÇ³¢ŒÍÁ×Í ·Ñé§¡ÃÐ´Ù¡ àÍç¹
áÅÐ¡ÅŒÒÁà¹×éÍ ¼ÙŒ·Õè·íÒ§Ò¹ãªŒ¢ŒÍÁ×ÍµÔ´µ‹Í¡Ñ¹à»š¹àÇÅÒ¹Ò¹ àª‹¹ ¾ÔÁ¾¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ
¹Ñ¡¡ÕÌÒ à»š¹µŒ¹
ÃÒ¤Ò¢ÒÂ 1,950 ºÒ· ÃÒ¤ÒÊÁÒªÔ¡ 1,550 ºÒ·
PV = 1,550 BV = 900

·ÕèÃÑ´½†Òà·ŒÒ áÅÐ¹‹Í§äÇ·Í» (Ankle & Shin Support) (Free Size)
¡ÃÐµØŒ¹¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹âÅËÔµºÃÔàÇ³½†Òà·ŒÒ ÍØŒ§à·ŒÒ ¢ŒÍà·ŒÒ áÅÐ¹‹Í§ Å´ÍÒ¡ÒÃ
àÁ×èÍÂÅŒÒ Å´ÍÒ¡ÒÃÍÑ¡àÊº ºÇÁ ¤ÅÒÂ¡ÅŒÒÁà¹×éÍ Å´ÍÒ¡ÒÃàÊŒ¹àÅ×Í´¢Í´ àËÁÒÐ
ÊíÒËÃÑº¼ÙŒ·ÕèªÒºÃÔàÇ³½†Òà·ŒÒ ËÃ×Í »Ç´ àÁ×èÍÂ à¨çº ÍÑ¡àÊº ºÃÔàÇ³ÍØŒ§à·ŒÒ ¢ŒÍà·ŒÒ
áÅÐ¹‹Í§ ¼ÙŒ·Õè·íÒ§Ò¹Â×¹¹Ò¹æ áÅÐ¼ÙŒ·Õèà»š¹àÊŒ¹àÅ×Í´¢Í´
ÃÒ¤Ò¢ÒÂ 2,450 ºÒ· ÃÒ¤ÒÊÁÒªÔ¡ 1,950 ºÒ·
PV = 1,950 BV = 1,060

ËÁÍ¹Ë¹Ø¹¤ÍàÅç¡äÇ·Í» (Small Cushion Pillow)
¡ÃÐµØŒ¹¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹âÅËÔµºÃÔàÇ³¤Í ·ŒÒÂ·ÍÂ áÅÐÈÕÃÉÐ Å´ÍÒ¡ÒÃàÁ×èÍÂÅŒÒ
Å´ÍÒ¡ÒÃÍÑ¡àÊº ºÇÁ ¤ÅÒÂ¡ÅŒÒÁà¹×éÍ ¢³Ð¢ÑºÃ¶
ÃÒ¤Ò¢ÒÂ 1,250 ºÒ· ÃÒ¤ÒÊÁÒªÔ¡ 950 ºÒ·
PV = 950 BV = 615

www.thaidham.com
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ไครโยแลน

เครื่องสําอางระดับโลก
จากเวทีประกวดมิสยูนิเวิรส
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E-mail: kryolanthailand@gmail.com

