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ชีวิตใหม่
ที่ ไทยธรรม
คุณมินทร์ลดา ฮกชุน
ลดน้ำ�หนัก 14 กิโลกรัม
ภายใน 4 เดือน

คุณธีรวีร์
กะรัสนันทน์
กับส่วนสูงที่
เจ้าตัวพอใจ
อายุ 16 ปี
ส่วนสูง 180
เซนติเมตร

ทางเลือกใหม่ของการซ่อมกระดูก
และข้อต่อ

คุณภูดิท บวรธรรมรักษ์

กับปัญหาผมร่วง ที่ได้รับการแก้ ไข

Wisma

สารอาหาร
ซ่อมสมอง ป้องกันอัลไซเมอร์
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E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com
เอกวัฒน์ สุวันทโรจน์

จุฑาทิพย์ ผงพิลา

ปนัดดา วิถีพัฒน์
กมลณัฐ ศรีชาย

กุลโชค ทองดอนใหม่
ศศินันท์ เชิดชู

สารบัญ
บ้านนี้ของเรา				
เมืองคนเก่ง				
เรื่องอัศจรรย์				
Rosehip and Fish Oil ทางเลือกใหม่ของ
การซ่อมกระดูกและข้อต่อ
Wisma สารอาหารซ่อมสมอง
ป้องกันอัลไซเมอร์		
ประสบการณ์ผู้ใช้
หอเกียรติยศ				
ประมวลภาพ Thaidham Booming ครั้งที่ 19
โปรโมชั่นท่องเที่ยว				
กล่องข่าวสมาชิก / สมัครวารสาร
ศูนย์ใหญ่ บ.ไทยธรรม / ประกาศ
Together We Can ก้าวสู่ปีที่ 12
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พบกับสาระความรูน้ วัตกรรมการย้อนวัยโลก และเคล็ดลับในการทำ�ธุรกิจ
เครือข่ายสุขภาพให้ประสบผลสำ�เร็จ ในรายการ TDA Healti Secret
ดำ�เนินรายการโดยพี่เปิ้ล จารุณี เดส์แน็ช และพี่ยุ้ย อาริยา สาริกะภูติ
โดยออกอากาศทางคลื่นวิทยุ ดังต่อไปนี้
- FM 101 MHz. RR1 ทุกวันเสาร์ เวลา 19.30-21.00 น.
คลื่นความถี่ครอบคลุมพื้นที่ : กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี
สมุทรปราการ นครปฐม กาญจนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี
ชลบุรี ระยอง อยุธยา สิงห์บรุ ี อ่างทอง สุพรรณบุรี สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี สระบุรี นครราชสีมา ลพบุรี สระแก้ว
จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ หรือฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr1media.com
- FM 107 MHz. อสมท. จ.สกลนคร ทุกวันเสาร์ เวลา 16.10-17.35 น.
คลื่นความถี่ครอบคลุมพื้นที่ : สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์
หนองคาย อุดรธานี ร้อยเอ็ด และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
แขวงสะหวันนะเขต แขวงคำ�ม่วน และแขวงบริค�ำ ไชย
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- FM 88.25 MHz. คลื่นวิทยุ Big Love จ.เพชรบุรี
ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 12.00-13.00 น.

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

บ้ข อาง เนนี
้
รา

ความกล้าหาญ
สู่ความรัก และการให้

จากเมล็ดพันธุ์ สู่กลิ่นหอมของดอกไม้
ในทุกการเจริญเติบโตต้องการสิง่ ๆ หนึง่
นั่นคือความกล้าหาญ มนุษย์ต่างเกิดมาในสถานะ
เมล็ดพันธุ์ ซึ่งมีทางเลือก 4 ทาง ทางเลือกที่หนึ่งคือ
ตายไปอย่างเมล็ดพันธุ์ ไม่ได้ให้สิ่งใดกับโลกนี้ ในเปลือกหุ้ม
ของเมล็ดพันธุช์ า่ งปลอดภัย แต่ไร้ซง่ึ การเจริญเติบโต แม้จะมี
โอกาสมากมาย สายลม แสงแดด และสายฝนทีพ่ ร้อมจะพร่งั พรู
ลงมาบนดิน เพื่อให้เมล็ดพันธุ์ได้เติบโต แต่เมล็ดพันธุ์ก็เลือก
ที่จะอยู่อย่างปลอดภัยอยู่ในเปลือกหุ้มเมล็ด เมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่
เลือกทางเลือกนี้ ทางเลือกที่สอง คือ เมล็ดพันธุ์เลือกที่จะ
ใช้ความกล้าหาญอย่างมากแทงรากทะลุลงดิน เพื่อที่จะเติบโต
เป็นต้นอ่อน ดูดซับน้ำ� และอาหารจากแผ่นดิน ให้ต้นอ่อนสัมผัส
กับแสงแดด และสายลมที่รออยู่ ต้นอ่อนของต้นไม้ช่างบอบบาง
กว่าเมล็ดพันธุ์มาก มีโอกาสที่จะถูกทำ�ร้าย หรือตายไป แต่ก็มี
โอกาสที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ ไม่มีสิ่งใดรับประกันชะตากรรม
ของต้นอ่อน แต่เมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่งส่วนน้อยได้เลือกทางเดินนี้
เพียงเพื่อโอกาสที่จะได้เติบโตเป็นต้นไม้ ทางเลือกที่สาม ต้นไม้
จำ�นวนน้อยเลือกทีจ่ ะออกดอกไม้ให้โลกชืน่ ชม ในทางเลือกทีส่ าม
ต้องใช้ความรัก คนที่พบเจอดอกไม้ ได้สัมผัสกับความงามของ
ดอกไม้ คนที่ชื่นชมดอกไม้ ต่างก็รู้ว่าเป็นดอกไม้ของต้นไม้ใดที่
ผลิดอกได้งดงาม ทางเลือกทีส่ ่ี ดอกไม้จ�ำ นวนน้อยนิดนับจำ�นวนได้
เลือกที่จะส่งกลิ่นหอมขจรขจายให้ผู้คนที่ได้สัมผัส และสูดดม
ได้ชื่นชมด้วยความรื่นรมย์ใจ ผู้คนไม่รู้ว่ากลิ่นที่โชยมาตามลม
มาจากดอกไม้ใด กลิ่นช่างไร้ตัวตน ไร้ที่มา และดอกไม้ก็ไม่ได้
ต้องการสิ่งใดตอบแทน หรือแม้แต่คิดจะเผยตัวตน มันเพียงส่ง
กลิ่นออกไป ให้ทุกคนได้สูดดม

มนุษย์เปรียบเหมือนเช่นเมล็ดพันธุ์ มนุษย์จ�ำ นวนมากเลือก
ทีจ่ ะเกิด และตายอย่างเมล็ดพันธุ์ ไม่ตอ้ งการความเสีย่ ง
อยูก่ บั ทีเ่ ดิมทีป่ ลอดภัย ไม่อยากข้องแวะกับผูใ้ ดให้วนุ่ วาย
มนุ ษ ย์ จำ � นวนน้ อ ยเปรี ย บดั ง เมล็ ด พั น ธุ์ ท่ีเ ลื อ กที่จ ะ
เจริญเติบโตเป็นต้นไม้ โดยใช้ความกล้าหาญอย่างมาก
สำ�รวจเส้นทาง และโอกาส มองหาการเจริญเติบโต
การสัมผัส การให้ และการรับ เพือ่ การเติบโต ต้นไม้ได้
เป็นทีพ่ ง่ึ พาของสิง่ มีชวี ติ อืน่ มนุษย์จ�ำ นวนน้อยลงไปอีก
เลือกทีจ่ ะเป็นต้นไม้ทอ่ี อกดอกให้โลกได้ชน่ื ชม ฝากผลงาน
ทีส่ วยงามให้โลกได้เป็นทีป่ ระจักษ์ โดยใช้ความรักทีม่ ตี อ่
เพือ่ นมนุษย์น�ำ ทาง มนุษย์จ�ำ นวนน้อยมากเพียงไม่กค่ี น
เลือกทีจ่ ะเป็นดอกไม้ทส่ี ง่ กลิน่ หอมให้โลกได้สดู ดม โดย
ไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทน เป็นการให้โดยไม่หวังผล
แบบไร้ตวั ตน เป็นการตอบแทนจักรวาลที่ให้เมล็ดพันธุ์
ได้เกิดมา
พีน่ อ้ งไทยธรรมทีร่ กั ชีวติ คือทางเลือกเสมอ บทความนี้
มาจากท่าน Osho นักปรัชญาศาสนาสากลของยุคนี้
ได้กล่าวไว้ เป็นที่น่าสนใจ จึงนำ�มาเล่าสู่กันฟัง ตาม
ประสาคนครอบครัวเดียวกัน ไทยธรรม อัลไลแอนซ์
องค์กรแห่งความรัก และมิตรไมตรี
ด้วยความจริงใจ

จารุณี เดส์แน็ช
ดร.ภญ.อาริยา สาริกะภูติ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com
Facebook : wearethaidham
ID Line : ariyathaidham

ทางเลือกที่สี่ของดอกไม้ เป็นการให้โดยไม่มีเงื่อนไข
ไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทน ไม่ต้องการความเป็นเจ้าของ
และปราศจากตัวตน
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ก่อให้เกิดเรื่องราวดีๆ สวย
สุขภาพดีด้วยผลิตภัณฑ์ ไทยธรรม
ชื่อ ณัฏฐ์รมณ จันทร์ยัง (ลูกชุบ)
อายุ 40 ปี จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อาชีพ พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
สำ�นักงานสาธารณสุข อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
ดิฉนั ณัฏฐ์รมณ จันทร์ยงั หรือลูกชุบ เบือ้ งต้น
ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.ภญ.อาริยา สาริกะภูติ
ผูบ้ ริหารบริษทั ไทยธรรมฯ ทีท่ �ำ ให้มวี นั นี้ จากการได้รจู้ กั และ
พูดคุยกันในรัว้ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง คณะเวชศาสตร์ชะลอวัย
และฟื้นฟูสุขภาพ ตอนนั้นดิฉันมีปัญหาในเรื่องของน้ำ�หนักเกิน
ส่งผลให้ไม่มน่ั ใจในตนเอง ก่อนหน้านีด้ ฉิ นั เคยผ่านการประกวดนางงาม
และเป็นนางนพมาศมาหลายเวที แต่ตอนนีห้ นั กลับมาดูตวั เองในกระจก
รับไม่ได้เลยค่ะ น้ำ�หนักเกิน ทำ�ให้ร่างกายปวดเมื่อย และที่สำ�คัญ
ความมั่นใจในตัวเองหายไปเลยค่ะ ดิฉันได้ลองพยายามทุกวิถีทางแต่ก็
ไม่ประสบผลสำ�เร็จ จึงตัดสินใจสมัครสมาชิก และทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
ชุดลดน้�ำ หนัก ทำ�ให้จากน้�ำ หนัก 67 กิโลกรัม ลดลงมาเหลือ 54 กิโลกรัม
ภายในระยะเวลา 4 เดือน หลังจากได้ใช้ผลิตภัณฑ์ไทยธรรม ดิฉันได้
เรียกความสวย และความเชือ่ มัน่ กลับมาอีกครัง้ เวลาพบเจอใครๆ ดิฉัน
ยิ้มอย่างมั่นใจพร้อมกับบุคลิกที่เชื่อมั่น นี่แหละคือสิ่งที่ดิฉันปรารถนา
นอกจากนี้ดิฉันยังให้คนในครอบครัวใช้ผลิตภัณฑ์ไทยธรรมเพื่อดูแล
สุขภาพกันทุกคน และยังได้แนะนำ�ให้เพื่อนๆ และคนรอบข้างทดลอง
ใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมด้วย เพราะทุกคนได้เห็นการเปลี่ยนแปลง
จากตัวดิฉัน ทุกคนต่างก็ยอมรับในผลิตภัณฑ์ และยืนยันที่จะดูแล
สุขภาพไปกับไทยธรรมด้วย

ในมุ ม มองของดิ ฉัน
การเริ่มต้นที่ตัวเราเองสำ�คัญ
ที่สุด การที่จะให้ใครมั่นใจ
ไปกับเรา เราต้องมัน่ ใจในตัวเรา
ก่อน ดิฉนั มัน่ ใจในตนเอง และ
มั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ
ไทยธรรม รวมถึงแผนธุรกิจ
ที่ชัดเจน บริษัท ไทยธรรม
อัลไลแอนซ์ เปิดโอกาสให้
ดิฉันก้าวสู่ความสำ�เร็จ
และดิฉันพร้อมที่จะพา
ทุกท่านก้าวสูค่ วามสำ�เร็จ
ไปด้วยกันค่ะ

“The best
way for
walking is
Thaidham
Allianze”
ขอขอบคุณ
บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์
และขอขอบคุณผู้บริหารอีกครั้งค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ลูกชุบ ณัฏฐ์รมณ จันทร์ยัง
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Before
ธ.ค. 2014 70 kg.

After

ส.ค. 2015 60 kg.

พิชญ์สินี ภัทรจันมะโฮง (พิชญ์)
อายุ 38 ปี จังหวัด สมุทรปราการ
ย้อนกลับไปเมือ่ 10 ปีทแ่ี ล้ว ตอนนัน้ ดิฉนั หนักแค่ 47 กิโลกรัม
แต่พอมีลกู คนที่ 3 น้�ำ หนักกลับขึน้ มาเป็น 79 กิโลกรัม และหลังจาก
คลอดลูกแล้ว น้ำ�หนักก็ค่อยๆลดลงมาเหลือ 70 กิโลกรัม แต่ก็คงที่
ไม่ลดลงอีกเลย บวกกับทีด่ ฉิ นั มีโรคประจำ�ตัวเป็นไทรอยด์ ไขมันในเลือดสูง
และคอเลสเตอรอลสูง จึงทำ�ให้มอี าการเหนือ่ ยง่าย นอนไม่หลับ มือ เท้า
และหน้าบวม ปวดข้อเข่า มือชา และยังเสีย่ งต่อการเป็นโรคหัวใจ และ
อัมพฤกษ์อีกด้วย ทำ�ให้ดิฉันรู้สึกเป็นกังวลมาก เพราะคนที่เป็นโรค
เหล่านี้ห้ามรับประทานยาลดน้ำ�หนักทุกชนิด แต่ดิฉันได้พยายามหา
หลายๆวิธี เพือ่ ทีจ่ ะลดน้�ำ หนัก เคยลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ทีม่ คี นมาแนะนำ�ว่าน้�ำ หนักจะลด แต่รบั ประทานแล้วไม่ได้ผล ดิฉนั คิดว่า
คงไม่มอี ะไรช่วยเราได้แล้ว คงเป็นคนอ้วนตลอดชีวติ แน่ๆ อ้วนแล้วยังแถม
มีโรคอีกด้วย จนกระทั่งได้รับคำ�แนะนำ�จากโค้ชเอ๋ จุฑานาถ สิงห์ถม
แนะนำ�ให้ลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษทั ไทยธรรมฯ
โดยใช้สตู รคีโตเจนิค ไดเอท ทีเ่ น้นการรับประทานอาหารประเภทไขมัน
แต่งดแป้ง น้�ำ ตาล และผลไม้ ตอนแรกก็กล้าๆกลัวๆ คิดว่าจะมีจริงหรือ
การรับประทานของมันๆ จำ�พวกหมูทอด ไก่ทอดแล้วจะผอม จนได้ลอง
ทำ�ตาม และรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากพรีไบโอติก
และโพรไบโอติก เพือ่ ช่วยปรับสมดุลลำ�ไส้ น้�ำ มันปลาสกัดชนิดกรดไขมัน

“ภายในระยะเวลา
3 เดือน ดิฉัน
สามารถลดน้ำ�หนัก
ลงได้ถึง 10 กิโลกรัม

”

EPA เข้มข้น และดื่มสมุนไพรชาชงสูตรล้างพิษ ควบคู่กันไปด้วย
ผลปรากฏว่าได้ผลจริงๆ ค่ะ หลังจากรับประทานไปได้เพียง 1 สัปดาห์
น้�ำ หนักก็เริม่ ลดลง รูส้ กึ ว่าไม่ปวดเข่า หน้าไม่บวม มือ และขาก็ไม่บวม
เบาตัวมาก และยังนอนหลับสบายมากขึน้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน
ดิฉันสามารถลดน้ำ�หนักลงได้ถึง 10 กิโลกรัม สุขภาพก็ดีขึ้นมาก
สวยขึ้น สดใสขึ้น และดิฉันได้แนะนำ�ให้เพื่อนที่เป็นไทรอยด์ไฮเปอร์
และมี อ าการตั ว บวมได้ ล องรั บ ประทานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องไทยธรรม
ผลลัพธ์ที่ได้คือเพื่อนน้ำ�หนักลดลง สุขภาพก็ดีขึ้นเหมือนกัน ดิฉัน
รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนให้มีสุขภาพดี
แถมยังมีรายได้เข้ามาด้วยค่ะ ต้องขอบพระคุณโค้ชเอ๋ที่ทำ�ให้ได้รจู้ กั
ไทยธรรม และขอขอบคุณบริษัท ไทยธรรมฯ ที่ทำ�ให้ชีวิตที่หมดหวัง
มีสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอ กลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงได้อีกครั้ง รู้สึก
ดีมากจริงๆค่ะ
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Rosehip

Oil

ทางเลือกใหม่ของ
การซ่อมกระดูก และข้อต่อ
Rosehip หรือผลกุหลาบ เป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้าน
การอักเสบ มีงานวิจัยว่า Rosehip Oil หรือน้ำ�มันผลกุหลาบ มี
ประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการต่างๆจากข้ออักเสบรูมาตอยด์
และข้อต่ออักเสบ ผลกุหลาบมีสรรพคุณในทางยามากมาย และ
มีหลากหลายพันธุ์ แต่พันธุ์ที่นิยมใช้ และมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง
คือ พันธุ์ Rosa Canina ซึ่งเป็นกุหลาบพันธุ์พื้นเมืองในบางพื้นที่
ในยุโรป แอฟริกา และเอเชีย

Rosehip กับข้อเสื่อม และข้ออักเสบ

สารสกัดจาก Rosehip ให้สารโพลีฟีนอล และ
แอนโทไซยานิน ซึ่งในตำ�รับโบราณช่วยลดการเจ็บปวด อักเสบ
และติดขัดของข้อ และป้องกันข้อไม่ให้เสื่อม หรือเสียหายมากขึ้น
ในผล Rosehip ยังมีวิตามินซีสูง ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ มี
งานวิจัยหลายชิ้นสนับสนุนว่า สารสกัดจาก Rosehip ออกฤทธิ์
ยับยั้งการผลิตเอนไซม์บางชนิดที่ทำ�ลายข้อต่อ และทำ�ให้ข้อเสื่อม
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ในผู้ที่มีข้อต่ออักเสบ จะมีสารที่เกิดจากการอักเสบ เช่น
สาร CRP (C-Reactive Protein) และครีเอทินนี (Creatinine) เพิม่ ขึน้
ในกระแสเลือด งานวิจัยทางคลินิกหลายชิ้นพบว่า การรับประทาน
Rosehip ทำ�ให้สารที่เกิดจากการอักเสบลดลง รวมทั้งอาสาสมัครได้
รายงานว่า อาการเจ็บปวด ข้อต่อติดขัดลดลง การเคลื่อนไหว และ
ความยืดหยุ่นของข้อต่อดีขึ้น
มีงานวิจัยมากมายถึงประสิทธิภาพของ Rosehip ใน
การบรรเทาความเจ็บปวด และติดขัดของข้อเข่า ข้อสะโพก และข้อต่อ
ต่างๆทั่วร่างกายที่เกิดการอักเสบ มีงานวิจัยในเดนมาร์ก ทำ�ในผู้ป่วย
ข้ออักเสบจำ�นวน 94 คน โดยใช้ผง Rosehip ปริมาณ 5 กรัม เป็น
ระยะเวลา 3 เดือน ผู้ป่วยรายงานว่า ความเจ็บปวดลดลงอย่างมาก
การเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆดีขึ้น และการติดขัดของข้อดีขึ้น
นักวิจยั ชาวเยอรมัน และเดนมาร์ก พบว่า Rosehip ช่วยลด
การส่งสัญญาณการทำ�ลายข้อ ลดการปวดข้อ เพราะยับยั้งการสร้าง
สารพรอสตาแกลนดิน ลดการชุมนุมของเม็ดเลือดขาว และลดค่าดัชนี

การอักเสบในร่างกาย จากการศึกษาพบว่า การรับประทานสารสกัด
จาก Rosehip ในคนไข้โรคข้อเสื่อม และข้ออักเสบรูมาตอยด์
สามารถลดการปวดได้ถงึ 82% ใน 3 สัปดาห์ เมือ่ เทียบกับยาหลอก
(Winther et al. Scand J Rheumatol 2005 ; 34:302-308) โดย
ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ

Rosehip กับโรคหัวใจ และหลอดเลือด

มีงานวิจัยตีพิมพ์ใน Eur J Clin Nutr. ในปี 2012 เป็น
งานวิจัยในคนอ้วน และมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานประเภทที่ 2
จำ�นวน 31 คน โดยให้อาสาสมัครรับประทานผง Rosehip ชง เป็น
เวลา 6 สัปดาห์เทียบกับยาหลอก ทำ�การวัดค่าต่างๆดังนี้ น้ำ�หนัก
ค่าน้�ำ ตาลในเลือดหลังรับประทานน้�ำ ตาลกลูโคส ความดันโลหิต ไขมัน
ในเลือด และค่าดัชนีการอักเสบ ผลการทดลองปรากฏว่า ในอาสาสมัคร
ที่ดื่มผง Rosehip ชง มีคา่ ความดันโลหิตลดลง 3.4% ไขมันในเลือด
ลดลง 4.9% ค่า LDL คอเลสเตอรอลลดลง 6% ค่าดัชนีการวัด
ความเสีย่ งต่อโรคหัวใจ และหลอดเลือด (Reynolds Risk Assessment
Score for Cardiovascular Disease) ลดลง 17%
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Wisma

สารอาหารซ่อมสมอง
เพิ่มความจำ� ป้องกันอัลไซเมอร์

มนุษย์พยายามทีจ่ ะเสาะแสวงหา
สารอาหารเพื่อการบำ�รุงสมอง และก้าวไกล
ถึงการพยายามซ่อมแซมเซลล์สมองที่
ได้รับบาดเจ็บ ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุ
แรงกระแทก หรือภาวะสมองขาดเลือด
เนือ่ งจากเส้นโลหิตในสมองแตก หรือตีบตัน
รวมทั้ ง การพยายามชะลอเซลล์ ส มองที่
เสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์ Wisma เป็นสูตร
สารอาหาร ทีป่ ระกอบด้วยสารอาหารที่ผ่าน
เยื่อหุ้มสมองได้ และทำ�หน้าที่หลากหลาย
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ในสูตรพิเศษ เพื่อ
การซ่อมแซมเซลล์สมอง เพิ่มความจำ� และ
ป้องกันอัลไซเมอร์
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อะเซทิล แอลคาร์นิทีน
(Acetyl L-Carnitine)

อะเซทิล แอลคาร์นทิ นี เป็นอนุพนั ธุข์ องแอลคาร์นทิ นี
ซึ่งทำ�หน้าที่ป้องกันเซลล์ทั้งร่างกายจากความเสื่อม งานวิจัย
ส่วนใหญ่ของอะเซทิล แอลคาร์นิทีน เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
สมอง ในเรือ่ งของการทำ�ให้อารมณ์ดขี น้ึ การทำ�ให้ความทรงจำ�
และความจำ�ดีขึ้น
แอลคาร์นิทีน ได้รบั การจดทะเบียนเป็นยาในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพื่อใช้ในคนไข้ที่ร่างกายมีการทำ�ลายของ
กล้ามเนือ้ กล้ามเนือ้ อ่อนแรง กล้ามเนือ้ หัวใจอ่อนแอ และหัวใจ
ขาดพลังงาน นอกจากนี้ ยังมีการใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับ
กล้ามเนื้อหัวใจ หัวใจวาย และผู้ป่วยโรคอ่อนเพลียเรื้อรัง
ความแตกต่างของแอลคาร์นทิ นี และอะเซทิล แอลคาร์นทิ นี คือ
อะเซทิล แอลคาร์นิทีน ผ่านเยื่อหุ้มสมองได้ และทำ�งานได้ดี
ยิง่ ขึน้ เมือ่ มีการใช้รว่ มกับโคคิวเทน และอัลฟา ไลโปอิค แอซิด
ในการช่วยให้การทำ�งานของไมโตคอนเดียร อวัยวะเล็กๆที่ทำ�
หน้าที่เป็นโรงงานผลิตพลังงานให้กับเซลล์ ทำ�งานได้ดีขึ้น
งานวิจัยที่โดดเด่นของอะเซทิล แอลคาร์นิทีน เป็น
งานวิจัยในการซ่อมสมองที่ได้รับบาดเจ็บจากการขาดเลือด
จากเส้นเลือดตีบ หรือเส้นเลือดแตก และเป็นความหวังของ
วงการแพทย์ว่า ในอนาคตอะเซทิล แอลคาร์นิทีน จะถูกใช้
เป็นยาจำ�เป็นในห้องฉุกเฉินของทุกโรงพยาบาล เพื่อรักษา
และฟื้นฟูสมองที่บาดเจ็บจากทุกกรณี

อัลฟา ไลโปอิค แอซิด
(Alpha Lipoic Acid)

อัลฟา ไลโปอิค แอซิด เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่
ร่างกายผลิตได้เอง และพบในเซลล์ทกุ เซลล์ของร่างกาย หน้าที่
ของอัลฟา ไลโปอิค แอซิด คือ เปลีย่ นน้�ำ ตาลกลูโคสให้กลายเป็น
พลังงาน โมเลกุลของอัลฟา ไลโปอิค แอซิดละลายได้ ทั้งในน้�ำ
และน้�ำ มัน ทำ�ให้มนั สามารถทำ�หน้าทีท่ �ำ ลายอนุมลู อิสระได้ใน
เซลล์ทุกเซลล์ของร่างกาย และยังทำ�หน้าที่เป็นสารที่ส่งเสริม
สารต้านอนุมูลอิสระตัวอื่นๆในร่างกาย รวมทั้งกลูต้าไธโอน
และทำ�ให้ระดับกลูต้าไธโอนในร่างกายเพิ่มขึ้น
อัลฟา ไลโปอิค แอซิด ผ่านเยือ่ หุม้ สมองได้ ทำ�หน้าที่
ปกป้องเซลล์สมอง และเซลล์ประสาทสมองจากการถูกทำ�ลาย
โดยอนุมลู อิสระ และมีแนวโน้มที่ดีในการใช้ซอ่ มสมองทีบ่ าดเจ็บ
หลังอาการขาดเลือด รวมทั้งความจำ�เสื่อมชนิดต่างๆที่เกิด
จากอนุมูลอิสระที่มากเกินไปทำ�ลายเซลล์สมอง

ฟอสฟาทิดีลซีรีน
(Phosphatidylserine)

ฟอสฟาทิดีลซีรีน เป็นสารฟอสโฟไลปิดที่พบได้ใน
เซลล์ทุกเซลล์ แต่จะพบมากที่สุดในส่วนเยื่อหุ้มเซลล์ของ
เซลล์สมอง ทำ�ให้ฟอสฟาทิดีลซีรีนเป็นองค์ประกอบถึง 70%
ของเนือ้ เยือ่ เซลล์ประสาท หน้าทีข่ องฟอสฟาทิดลี ซีรนี คือ ช่วย
ในการเก็บ การปลดปล่อย และการทำ�งานของสารสือ่ ประสาท
ทีส่ �ำ คัญหลายชนิด และตัวรับสารสือ่ ประสาท ฟอสฟาทิดลี ซีรนี
ยังมีความสำ�คัญของการสื่อสารระหว่างเซลล์
ฟอสฟาทิดีลซีรีน มีความสำ�คัญต่อผนังเซลล์ของ
เซลล์ประสาททุกชนิดในร่างกาย นอกจากนี้ มันยังกระตุน้ ให้มี
การหลัง่ โดปามีน ซึง่ เป็นสารสือ่ ประสาททีส่ �ำ คัญในการควบคุม
อารมณ์ และการเคลื่อนไหวร่างกายของมนุษย์ และยังเพิ่ม
การผลิตสารสือ่ ประสาทอะเซทิลโคลีนอีกด้วย ซึง่ อะเซทิลโคลีน
มีความสำ�คัญต่อการเรียนรู้ และความจำ� ทำ�ให้สมองใช้น�ำ้ ตาล
ได้ดีลดระดับคอร์ติซอล ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่หลั่งเมื่อมนุษย์มี
ความเครียด ไม่วา่ จะมาจากร่างกาย หรือจิตใจ และกระตุ้น
การทำ�งานของเส้นประสาทที่ทำ�หน้าที่เกี่ยวกับการเรียนรู้
นักวิทยาศาสตร์ พบว่า การทีม่ นุษย์ได้รบั ฟอสฟาทิดลี ซีรนี
เป็นอาหารเสริม จะทำ�ให้ชะลอความเสือ่ มของสมอง และฟืน้ ฟู
เซลล์สมอง ในส่วนที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ ความจำ� อารมณ์
และสมาธิ ช่วยป้องกัน และฟืน้ ฟูสมองจากความจำ�เสือ่ มชนิด
ดีเมนเทีย (Dementia) คือ มีการเสื่อมในทุกส่วนของสมอง
และฟื้นฟูความจำ�ที่เสื่อมเนื่องจากสูงอายุ
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สารสกั ด จากใบแปะก๊ ว ย
(Gingko Biloba Extract)

โคลีน ไบทาร์เทรต (Choline Bitartrate)

โคลีน เป็นสารทีร่ า่ งกายผลิตได้เอง ในอาหารจะพบมากในไข่ เนือ้ สัตว์
ปลา ถัว่ ลิสง และบร็อกโคลี่ โคลีนเป็นสารตัง้ ต้นในการผลิตอะเซทิลโคลีน ซึง่ เป็น
สารสือ่ ประสาททีท่ �ำ หน้าทีค่ วบคุมความทรงจำ� และความจำ� โคลีน ไบทาร์เทรต
เป็นรูปแบบที่ดูดซึมได้ง่ายของโคลีน คนส่วนใหญ่จะไม่ได้รับโคลีนจากอาหาร
ในชีวิตประจำ�วันอย่างเพียงพอ และเมื่อได้รับโคลีนเสริม จะช่วยให้ความทรงจำ�
ดีขึ้น สมองแจ่มใส สดชืน่ มีพลังมากขึ้น สมองสามารถคิดหาเหตุผลได้ดีขึ้น และ
เฉียบคมขึ้น ว่องไวขึ้น มีความสามารถในการพูดมากขึ้น สมาธิดีขึ้น โคลีนเป็น
สารสื่อประสาทที่สำ�คัญในขบวนการเรียนรู้ทุกชนิด และมีการนำ�มาใช้ในเด็ก
และผู้ใหญ่สมาธิสั้น

สารสกัดจากใบบัวบก (Centella Asiatica Extract)

สารสกัดจากใบบัวบก ปกป้องเซลล์สมองจากความเสียหาย จากความ
เป็นพิษของโลหะหนัก มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ชื่อ Neurological
Sciences ในเดือนธันวาคม 2012 เป็นการทดลองในหนูทส่ี มองได้รบั ความเสียหาย
จากพิษอะลูมินัม โดยให้หนูรับประทานสารสกัดจากใบบัวบก ปริมาณ 150-300
มิลลิกรัม ต่อน้ำ�หนักตัว 1 กิโลกรัม ใช้ระยะเวลา 6 สัปดาห์ พบว่าปริมาณ
อนุมลู อิสระในสมองหนูลดลงอย่างมาก ความจำ�ของหนูดขี น้ึ และระดับอะลูมนิ มั
ในสมองหนูลดลง นักวิทยาศาสตร์สรุปว่า สารสกัดจากใบบัวบก มีแนวโน้มที่จะ
ใช้ป้องกันความจำ�เสื่อม ปกป้องเซลล์สมอง และเซลล์ประสาทจากพิษอะลูมินัม
สารสกัดจากใบบัวบกมีฤทธิ์ในการฟื้นฟูเซลล์สมอง และเซลล์ประสาท
ทำ�ให้สมาธิดีขึ้น และชะลอความชรา สารสำ�คัญในใบบัวบกมีถึง 28 ชนิด โดย
เฉพาะอย่างยิง่ เอเชียติค แอซิด (Asiatic Acid) มีฤทธิแ์ รงมากในการยับยัง้ การเกิด
คราบเบต้าอะมิลอยด์ (Beta-Amyloid) ซึ่งทำ�ให้เป็นอัลไซเมอร์ และช่วยต้าน
อนุมลู อิสระ จึงเป็นสารอาหารทีม่ แี นวโน้มสูงทีจ่ ะนำ�มาใช้ปอ้ งกัน และร่วมรักษา
โรคความจำ�เสื่อมอัลไซเมอร์
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สารสกั ด จากใบแปะก๊ ว ยมี
ใช้อย่างกว้างขวางในทวีปยุโรปในการ
รับประทานเพื่อป้องกันความจำ�เสื่อม
เนื่องจากคุณสมบัติในการกระตุ้น
การไหลเวียนเลือดที่ไปเลี้ยงเซลล์สมอง
และอวัยวะส่วนปลาย นอกจากนีย้ งั มีฤทธิ์
ป้องกันไม่ให้เซลล์ประสาทสมองเสียหาย
จากรอยโรคของผู้ ป่ ว ยความจำ � เสื่ อ ม
ชนิดอัลไซเมอร์ ที่มีการทำ�ลาย
เซลล์ประสาทสมองไปเรื่อยๆ งานวิจัย
หลายชิน้ สรุปว่า สารสกัดจากใบแปะก๊วย
ช่วยเพิ่มความจำ�ทั้งในระยะสั้น และ
ระยะยาว รวมทัง้ ความสามารถในการคิด
ในผู้ป่วยอัลไซเมอร์ หรือผู้ป่วย
ความจำ�เสือ่ มชนิดดีเมนเทีย (Dementia)
ทีเ่ กิดจากเลือดไปเลีย้ งสมองไม่พอ และ
ค่อยๆเสื่อมในทุกส่วน
ของสมอง

งานวิจัยที่โดดเด่นของอะเซทิล
แอลคาร์นิทีน เป็นงานวิจัยใน
การซ่อมสมองที่ ได้รับบาดเจ็บ
จากการขาดเลือด จาก
เส้นเลือดตีบ หรือ เส้นเลือดแตก
References :
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สารสกัดจากใบแปะก๊วยในผู้ป่วยอัลไซเมอร์
ให้ผลเทียบเท่ากับยาบางชนิดที่ใช้รักษา
โรคอัลไซเมอร์เลยทีเดียว
งานวิจัยบางชิ้นระบุวา่ นอกจากป้องกัน และ
ร่วมบำ�บัดความจำ�เสื่อมแล้ว สารสกัดจาก
ใบแปะก๊วย ยังมีฤทธิ์ในการทำ�ให้จิตใจสงบ และ
ผ่อนคลาย และถูกนำ�มาใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะ
วิตกกังวล และมีงานวิจัยหลายชิ้น พบว่า สารสกัด
จากใบแปะก๊วยช่วยให้ผู้ที่เป็นโรคสมาธิสั้น มีสมาธิดีขึ้น

3. Jiang, Tianyi, Fei Yin, Jia Yao, Roberta D Brinton, and
Enrique Cadenas. “Lipoic Acid Restores Age-Associated Impairment of Brain Energy Metabolism
through the Modulation of Akt/JNK Signaling and
PGC1a Transcriptional Pathway.” Aging Cell 12,
no. 6 (December 2013): 1021–31. doi:10.1111/
acel.12127.
4. Ridgway ND. The role of phosphatidylcholine and
choline metabolites to cell proliferation and survival.
Crit Rev Biochem Mol Biol. 2013
5. Vaidya AB. The status and scope of Indian
medicinal plants acting on central nervous system.
Indian J Pharmacol. 1997;29:S340–3.
6. Amieva H, Meillon C, Helmer C, Barberger-Gateau
P, Dartigues JF. Ginkgo biloba extract and long-term
cognitive decline: a 20-year follow-up populationbased study. PLoS One. 2013;8(1):e52755. doi:
10.1371/journal.pone.0052755. Epub 2013 Jan 11.
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ปัจจุบัน ไปพบแพทย์ พบว่าไม่มีเชื้อมะเร็งแล้ว ความดันก็ลดลงมาก
ก้อนที่เต้านมก็หายไป อาการเข่าเสื่อมก็ดีขึ้น
ดิฉันมีปัญหาสุขภาพมาโดยตลอด เป็นหลายโรคมาก ทั้ง
ความดันโลหิตสูง ข้อเข่าเสือ่ ม ปวดข้อมือ ปวดก้านคอ เส้นเอ็นอักเสบ
มีเนือ้ งอกทีม่ ดลูก และรังไข่ มานาน 7 ปี มีอาการปวดท้องประจำ�เดือน
และมีกลิน่ เหม็นในช่องคลอด ตรวจพบว่าเริม่ มีเชือ้ มะเร็งแต่ยงั ไม่ลกุ ลาม
และยังมีก้อนที่เต้านมขวามานานกว่า 4 ปี และยังเป็นโรคภูมแิ พ้มา
เกือบ 20 ปี รวมไปถึงผิวหน้าดำ�คล้�ำ และมีเนื้อตายที่ใบหน้าอีกด้วย
ตอนนั้นใช้ชีวิตลำ�บากมาก แต่ละโรคก็เกิดขึ้นในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน
ความดันโลหิตสูงถึง 180 มาโดยตลอด ต้องไปพบแพทย์บ่อยมาก
แพทย์ก็ให้ยามารับประทาน และรักษาตามอาการเรื่อยมา จนกระทั่ง
ได้มารูจ้ กั กับบริษทั ไทยธรรมฯ จากการแนะนำ�ของคุณวนาลี เลิศวาทิน
ได้พูดคุยกัน และชวนดิฉันให้ลองตรวจสุขภาพ หลังจากตรวจสุขภาพ
ก็รสู้ กึ สนใจในผลิตภัณฑ์ จึงทดลองใช้สารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม
น้ำ�มันปลาสกัดชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น สารสกัดเมล็ดองุ่นผสม
สารสกัดมะเขือเทศ สารสกัดน้�ำ มันรำ�ข้าวผสมโคคิวเทน สารสกัด
คอลลาเจนจากปลาทะเลน้�ำ ลึก สารสกัดเมล็ดองุน่ ผสมขมิน้ ชัน สารสกัด
จากเห็ดทางการแพทย์เพือ่ การต้านมะเร็ง สารสกัดจากสาหร่ายสีน�ำ้ ตาล
และทีส่ �ำ คัญคือดืม่ น้�ำ ด่างจากเครือ่ งผลิตน้�ำ อัลคาไลน์ไวทอปร่วมด้วย
จนปัจจุบนั ไปพบแพทย์ พบว่าไม่มเี ชือ้ มะเร็งแล้ว ความดันก็ลดลงมาก

ก้อนที่เต้านมก็หายไป อาการเข่าเสื่อมก็ดีขึ้น จากที่เคยต้องไปพบ
แพทย์อาทิตย์ละ 3-4 วัน เปลี่ยนเป็นทุกๆ 2 เดือน เรียกได้ว่า
สุขภาพดีขึ้นจนรู้สึกได้เลยค่ะ ผิวพรรณก็ดีขึ้น เนื้อตายที่ใบหน้า
เริ่มหายไป หน้าก็ขาวขึ้น หลับลึกขึ้น และเวลานอนก็ไม่ค่อยกรน
หนักเหมือนเมือ่ ก่อน ดีใจมากเลยค่ะทีร่ า่ งกายแข็งแรงขึน้ ขอบคุณ
ผลิตภัณฑ์ดีๆจากไทยธรรมค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

คุณอรวรดา กลีบบัว

อายุ 50 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด กรุงเทพฯ

ผลปรากฏว่าเพียงเดือนกว่าๆ ดิฉันสามารถลดน้ำ�หนักได้ถึง 6.8 กิโลกรัม

Before
67.8 kg.

After
61 kg.

คุณศุทธวดี เจริญทรัพย์

อายุ 31 ปี อาชีพ รับราชการ
จังหวัด ปราจีนบุรี

ดิฉันเป็นคนที่มีปัญหาน้ำ�หนักเกินค่ะ จนปลาย
เดือนมกราคม ปี 2015 ต้องเข้ารับการผ่าตัดไส้ตง่ิ ได้รบั น้�ำ เกลือ
ไปประมาณ10 ขวดค่ะ ทำ�ให้ตัวบวมน้ำ�เกลือ น้ำ�หนักตอนนัน้
อยูท่ ่ี 65 กิโลกรัม ต่อมาไม่นานน้�ำ หนักเพิม่ ขึน้ เป็น 70 กิโลกรัม
จึงเริ่มพยายามหาวิธีลดน้ำ�หนัก เริ่มจากลองรับประทานยา
ลดน้�ำ หนักตามท้องตลาด ยี่ห้อดังๆลองมาเกือบหมด รวมถึง
กาแฟลดน้ำ�หนักด้วย แต่น้ำ�หนักก็ไม่ลด จนได้มาเจอกับ
คุณมินทร์ลดา ฮกชุน หรือโค้ชปุ๊ก ที่แนะนำ�การลดน้�ำ หนัก
ด้วยสูตรคีโตเจนิค ไดเอท ร่วมกับการรับประทานผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารชุดคู่จิ้น น้ำ�มันมะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น
และน้�ำ มันปลาสกัดชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น ต้องยอมรับว่า
เป็นสูตรลดน้�ำ หนักทีม่ คี วามสุขมาก หาของรับประทานง่ายมากๆ
แค่ดื่มน้�ำ เยอะๆ ไม่รับประทานแป้ง และน้ำ�ตาลเท่านั้น
นอกจากนี้ดิฉันยังได้รับประทานสารอาหารสูตรกระตุ้นการ
เผาผลาญของร่างกายจากซีแอลเอ เพิ่มด้วย ผลปรากฏว่า
เพียงเดือนกว่าๆ ดิฉันสามารถลดน้�ำ หนักได้ถึง 6.8 กิโลกรัม

จากเดิม 67.8 กิโลกรัม ตอนนี้เหลือ 61 กิโลกรัมแล้วค่ะ พอ
น้ำ�หนักลดลง ก็รู้สึกว่าตัวเบาขึ้น คล่องตัวมากขึ้น เสื้อผ้าที่
เคยคับ ก็รู้สึกหลวมขึ้น ชุดทำ�งานต้องเอาไปแก้ใหม่ เอาเอว
เข้า 3 นิว้ สะโพกเข้าอีก 2 นิว้ นอนหลับสนิทขึน้ คนรอบข้าง
ที่เห็นว่าเราผอมลง ก็เข้ามาถามว่าไปทำ�อะไรมา ดิฉันจึง
บอกต่อการลดน้�ำ หนักด้วยสูตรคีโตเจนิค ไดเอทให้กับเพื่อนๆ
ที่สนใจได้ลองทำ�ตามด้วย ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆ
และสูตรลดน้ำ�หนักที่มีความสุขอย่างคีโตเจนิค ไดเอทของ
บริษัท ไทยธรรมฯ ด้วยค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

เวลาอากาศเปลี่ยน ก็ ไม่ต้องไปพ่นยา ไม่ต้องหยุดงานบ่อยแล้วค่ะ
รับประทานต่อเนื่องมาประมาณ 1 ปี ก็ ไม่ป่วยอีกแล้วค่ะ
เมือ่ ตอนอายุ 28 ปี ดิฉนั ตัง้ ครรภ์ลกู คนแรก และมีอาการ
ป่วยตลอด จนใกล้คลอดก็ตรวจพบว่าตัวเองติดเชือ้ วัณโรคปอด แต่
ไม่สามารถรับประทานยาได้ เนือ่ งจากยังตัง้ ครรภ์อยู่ ปัญหาทีต่ ามมา
คือ ไอจนปากมดลูกเปิด ทำ�ให้คลอดก่อนกำ�หนด แต่ยังโชคดีที่
อายุครรภ์ 36 สัปดาห์แล้ว เด็กสมบูรณ์ และแข็งแรงแล้ว หลังจาก
คลอดก็จ�ำ เป็นต้องให้ยาวัณโรค ต้องแยกกันอยูก่ บั ลูก และหลังจาก
คลอดลูกได้เพียง 7วัน ก็มีอาการปวดหัว เป็นไข้ ตัวร้อน และยังมี
อาการแทรกซ้อนอื่นๆตามมา ทั้งเหนื่อยง่าย ปวดหัวอย่างรุนแรง
รับประทานยาแก้ปวดก็ไม่หาย ต้องฉีดยาเพือ่ ให้หลับ แต่ตน่ื มาก็ยงั
ปวดหัวอีก ปวดจนสลบหมดสติไปเอง อาการหนักมากจนเริม่ หลงลืม
จำ�บุคคลไม่ค่อยได้ พูดจาเพ้อเจ้อ ไม่มีสติสัมปชัญญะ คลุ้มคลั่ง
เหมือนคนบ้า ต้องจับมัดกับเตียง จนหมดสติตอ้ งเข้าโรงพยาบาลอีกครัง้
ผลปรากฏว่าตรวจพบเชือ้ ราทีเ่ ยือ่ หุม้ สมอง ต้องรักษาตัวในห้อง ICU
อยู่ 17 วัน ดิฉนั รักษาวัณโรคปอดอยู่ 6 เดือน หลังจากคลอดลูก และ
มารักษาเชื้อราเยื่อหุ้มสมองอีก 2 เดือน อาการอื่นๆก็ดีขึ้น แต่ใน
เรื่องของความจำ� อาการหลงลืม ป่วยบ่อยๆ ก็ยังพอมีอยู่บ้าง
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จนกระทัง่ ได้มาพบกับคุณวนาลี เลิศวาทิน ทีเ่ คยป่วยในลักษณะ
อาการคล้ายกัน แต่กลับดูดขี น้ึ สวยขึน้ และร่างกายแข็งแรงขึน้
ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม ก็เลยสนใจ จึงลอง
รับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่นผสมมะเขือเทศ เป็นตัวแรกค่ะ
อาการก็เริ่มดีขึ้น จึงรับประทานน้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสม
สารสกัดเมล็ดองุ่น น้�ำ มันปลาผสมสารสกัดจากใบแปะก๊วยเพิม่
อาการหอบ หายใจแรงๆ ก็ลดน้อยลง เวลาอากาศเปลีย่ น ก็ไม่ตอ้ ง
ไปพ่นยา ไม่ต้องหยุดงานบ่อยแล้วค่ะ รับประทานต่อเนื่องมา
ประมาณ 1 ปี ก็ไม่ป่วยอีกแล้วค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

คุณนันทน์ศรณ์ เฟือ่ งขจร
อายุ 35 ปี อาชีพ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
จังหวัด อ่างทอง

แผลแห้งไวขึ้น ผิวพรรณที่เคยแห้งกร้าน ก็รู้สึกเนียนนุ่มมากขึ้น
จนคนที่พบเห็นทักว่าดูดีขึ้นไปทำ�อะไรมา

คุณอัสนี ปราบมาก

อายุ 38 ปี อาชีพ รับเหมาก่อสร้าง
จังหวัด นครศรีธรรมราช

		
ผมมีอาชีพเป็นผูร้ บั เหมาก่อสร้าง ซึง่ มักมีงานสังสรรค์
เป็นประจำ� ทำ�ให้ผมดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่เยอะ จนป่วย
เป็นโรคเบาหวาน จนกระทั่งประมาณเดือนสิงหาคม ปี 2014
ผมได้รู้จักกับ คุณตู่ มณฑา รัตนพันธ์ ซึ่งแนะนำ�ให้ผมได้รู้จัก
กับบริษัท ไทยธรรมฯ และแนะนำ�ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
ไทยธรรมเกี่ยวกับโรคเบาหวานให้ลองรับประทาน มีสารอาหาร
เพือ่ การบำ�รุงตับ สารอาหารปรับสมดุลน้�ำ ตาลในเลือด สารอาหาร
ปรับสมดุลไขมันในเลือด น้�ำ มันปลาเพือ่ การบำ�รุงสมอง ปรับสมดุล
คอเลสเตอรอล ร่วมกับการดืม่ น้�ำ ด่างจากเครือ่ งทำ�น้�ำ อัลคาไลน์
ไวทอปทุกวัน ผมรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารร่วมกับดื่ม
น้ำ�ด่างอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 1 เดือน ก็รู้สึกว่าร่างกายเริ่ม
แข็งแรงขึ้น อาการเบาหวานก็ทุเลาลง และแผลที่เท้าของผมก็
หายเร็วขึน้ ด้วย จากปกติเวลามีแผลจะค่อนข้างหายช้า เพราะผม
เป็นโรคเบาหวาน แต่ตอนนี้รู้สึกได้ว่าแผลแห้งไวขึ้น ผิวพรรณ
ทีเ่ คยแห้งกร้าน ก็รสู้ กึ เนียนนุม่ มากขึน้ จนคนทีพ่ บเห็นทักว่าดูดขี น้ึ
ไปทำ�อะไรมา ผมรูส้ กึ ดีใจมากทีส่ ขุ ภาพร่างกายแข็งแรงขึน้ ผิวพรรณ

ก็ดสู ดใส ผมเลยลองใช้ผา้ ห่มไวทอปด้วย ก็รสู้ กึ ว่าหลับสบาย
มากครับ ตอนนีผ้ มให้คนในครอบครัวดืม่ น้�ำ อัลคาไลน์ไวทอป
และรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดูแลสุขภาพกัน
ทุกคนด้วยครับ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ปรากฏว่า น้ำ�หนักลดลงไป 2 กิโลกรัม จึงรับประทานต่อเนื่อง 3 เดือน
น้ำ�หนักก็ลดลงไปถึง 8 กิโลกรัม จาก 55 กิโลกรัม เหลือ 47 กิโลกรัม
ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาน้ำ�หนักเกิน เพราะไม่ค่อยระวัง
ในการเลือกรับประทานอาหาร ทำ�ให้น้ำ�หนักขึ้นมาเป็น 55 กิโลกรัม
แต่สว่ นสูงแค่ 152 เซนติเมตร เคยลองใช้วธิ กี ารลด หรืองดอาหารเย็น
ทำ�ไปได้ประมาณ 1 เดือน น้�ำ หนักลดไปเพียง 1 -2 ขีด พยายามหา
วิธลี ดน้�ำ หนักมาโดยตลอด แต่กไ็ ม่กล้ารับประทานยาลดน้�ำ หนักทีม่ ขี าย
ตามท้องตลาด เพราะกลัวผลข้างเคียง น้องสาวทีอ่ ยูช่ มุ พรโทรมาแนะนำ�
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรมให้รจู้ กั พอน้องสาวกลับมาบ้านทีย่ ะลา
พบว่าน้องสาวเราเปลีย่ นไปค่ะ รูปร่างดีขน้ึ สวยขึน้ จึงลองศึกษาผลิตภัณฑ์
และปรึกษากับ พันตรีหญิง กรวรรณ มีสิทธิ์ ศูนย์ไทยธรรมชุมพร ซึ่ง
สันนิษฐานว่าทีด่ ฉิ นั ลดน้�ำ หนักไม่คอ่ ยลง อาจจะเกิดจากภาวะลำ�ไส้รว่ั ดิฉัน
จึงลองรับประทานสารสกัดจากพรีไบโอติก และโพรไบโอติก ร่วมกับ
สารอาหารบำ�รุงตับก่อน เพื่อปรับระบบตับ ซึ่งเป็นกลไกหลักของ
การเผาผลาญไขมัน และเพิม่ สารสกัดจากสมอไทย เพือ่ การล้างพิษไปด้วย
ผ่านไปประมาณ 1 เดือน ก็รสู้ กึ ว่าเริม่ ไม่อดึ อัด คางเริม่ เรียว จึงลองไป
ชั่งน้ำ�หนักดู ผลปรากฏว่า น้ำ�หนักลดลงไป 2 กิโลกรัม จึงรับประทาน

ต่อเนื่อง 3 เดือน น้ำ�หนักก็ลดลงไปถึง 8 กิโลกรัม จาก
55 กิโลกรัม เหลือ 47 กิโลกรัมแล้วค่ะ นอกจากหุ่นที่
ดูดีขึ้นแล้ว สุขภาพก็ดีตาม เริ่มมีคนทักว่าหน้าเด็กลง
สวยขึ้นด้วยค่ะ ดิฉันได้แนะนำ�ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
ไทยธรรมให้คนรอบข้างที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของดิฉัน
ลองรับประทาน ก็ได้ผลดีมาก ปัจจุบันน้�ำ หนักของดิฉันก็
ลดลงไปอีก 2 กิโลกรัม เหลือ 45 กิโลกรัม ตามเป้าหมาย
ที่ได้ตั้งใจไว้ ขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆจากไทยธรรมค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

Before
มิ.ย. 58 55 Kg.

After
ส.ค. 58 45 Kg.

คุณหยกฟ้า แซ่ติ้ว

อายุ 38 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด ยะลา

หน้าเรียวขึ้น หน้าใสขึ้น ฝ้าเริ่มจาง หุ่นกระชับขึ้น
จนกลับไปใส่เสื้อผ้าเก่าๆได้

ร.ต.ต.หญิงศรินณา แม็กซ์เวลล์
อายุ 54 ปี อาชีพ รับราชการตำ�รวจ
จังหวัด สกลนคร

ดิฉันรับราชการตำ�รวจมานานกว่า 27 ปี ปัจจุบัน
อายุ 54 ปี อีก 6 ปีก็จะเกษียณราชการแล้ว สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงดี ไม่มีปัญหา แต่ปัญหาของดิฉันคือ หน้าเป็นฝ้า
มีริ้วรอย และเริ่มมีพุงแล้ว ทำ�ให้เวลาใส่ชุดเครื่องแบบจะ
เริ่มมองเห็นพุง จนกระทั่งดิฉันได้มาพบคุณติ๊ก ครองขวัญ
ซึ่งเมื่อก่อนเขาอ้วนมาก ก็สนใจว่าไปทำ�อะไรมา คุณติ๊กเลย
แนะนำ�ให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไทยธรรมฯ จึงลอง
รั บ ประทานสารอาหารเพื่ อ กระตุ้ นการสร้ า งคอลลาเจน
ชนิดชงดื่มรสโกโก้ น้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัด
เมล็ดองุ่น และสารอาหารกระตุ้นการสร้างโกร์ทฮอร์โมน
เพือ่ การย้อนวัย ลองสังเกต ตัวเองดู ก็รสู้ กึ ว่าหน้าเรียวขึน้
หน้าใสขึน้ ฝ้าเริม่ จาง หุน่ กระชับขึน้ จนกลับไปใส่เสือ้ ผ้าเก่าๆ
ได้ จนเพื่อนของลูกชายมาเจอ เขาก็ไม่กล้าทัก กลัวทักผิดคน
ทำ�ให้มั่นใจมากขึ้น ดิฉันจึงแนะนำ�ผลิตภัณฑ์ของไทยธรรม
ให้กับตำ�รวจอีกหลายท่าน ที่พออายุมากขึ้นก็เริ่มมีพุง ทำ�ให้

แต่งเครื่องแบบแล้วดูไม่ภูมิฐาน ซึ่งนอกจากรูปร่างจะดีขึ้นแล้ว ยัง
ได้ดูแลสุขภาพควบคู่ไปด้วย ทุกวันนี้ดิฉันมีความสุขมาก สวย และ
ดูดี เพราะดิฉนั ใส่ปยุ๋ รดน้�ำ ให้ตวั เองตลอดเวลา และยังได้ดแู ลสุขภาพ
ตัวเองไปด้วย เลยตัดสินใจทำ�ธุรกิจกับบริษัท ไทยธรรมฯ ที่มีสินค้า
คุณภาพดี ราคายุติธรรม และในอนาคต หากดิฉันเกษียณ
อายุราชการก็ยังมีธุรกิจเป็นของตัวเองอีกด้วยค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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กรกฎาคม 2015

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กรกฎาคม 2015

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ

คุณจุฑานาถ สิงห์ถม

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.กรุงเทพฯ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 741,000 บาท

สิงหาคม 2015

สิงหาคม 2015

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ

ศูนย์จ�ำ หน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,199,402 บาท

New
Active
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ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กรกฎาคม 2015

ศูนย์จ�ำ หน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,361,233 บาท

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน สิงหาคม 2015

Recruit
2015

กรกฎาคม 2015

กรกฎาคม 2015

คุณธีระพร พานิชเจริญ

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน กรกฎาคม 2015
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 18 ท่าน

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน สิงหาคม 2015

คุณจุฑานาถ สิงห์ถม

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.กรุงเทพฯ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 212,240 บาท

สิงหาคม 2015

คุณนฤมล สังข์เกิดสุข

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน สิงหาคม 2015
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 12 ท่าน

เต็มอิม่ กับภาพแห่งความประทับใจในงาน Booming Thaidham Seminar ครัง้ ที่ 19 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Only Sixteen 16 อีกครัง้ ”
เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี ซึ่งผู้เข้าร่วมงานก็ได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และ
ความสามัคคีจากกิจกรรมที่สร้างสัมพันธไมตรีระหว่างกัน เต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพดีๆจากการพบเพื่อนใหม่ สดใสกับเพื่อนเก่า และกลับคืน
สู่วัย 16 อีกครั้งในงานปาร์ตี้แสนสนุก อีกทั้งยังได้ของรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านไปพร้อมกับความทรงจำ�อันแสนหวาน แล้วไว้พบกันใหม่ใน
Booming ครั้งที่ 20 นะคะ
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2016 สู่ดินแดนแสนโรแมนติก

แกรนด์ออสเตรีย

สู่ดินแดนแสนโรแมนติก กับโปรแกรมแกรนด์ ออสเตรีย 6 วัน 4 คืนกับครอบครัวไทยธรรม “Graz เมืองมรดกโลก”ทางธรรมชาติแห่ง
ทวีปยุโรป ในประเทศออสเตรีย ชมความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ของ ฮัลล์ชตัทท์ ชมความสวยงามของ “พระราชวังเชินบรุนน์” พระราชวัง
ฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลาย ณ Outlet เมือง McArthurlen Designer Parndorf
พาคนที่คุณรัก ท่องเที่ยวไปกับเรา ครอบครัวไทยธรรม ด้วยกติกาที่คุณทำ�ได้
กติกาท่องเที่ยว
1. มีตำ�แหน่งโกเมนขึ้นไป
2. เก็บคะแนน 12 เดือน (กุมภาพันธ์ 2558 – มกราคม 2559)
ท่องเที่ยวประมาณ มีนาคม 2559
3. คะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัว 12 เดือน สะสมรวมกัน 396,000
คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ 33,000 คะแนน) และคะแนนยอดกลุ่มของ
ลูกโกเมนชั้นที่ 1 รวมกั น 3,250,000 คะแนน (เฉลี ่ ย เดื อนละ
270,840 คะแนน หากมีโกเมน 8 คน เฉลี่ยยอดกลุ่มคนละ
33,855 คะแนนต่อเดือน)
4. ต้องยื่นใบสมัคร Promotion ท่องเที่ยวก่อนวันที่ 31 ตุลาคม
2558

กฏเกณฑ์การคิดคะแนน
1. ผู้สมัครทุกท่านจำ�เป็นต้องผ่านกติกาข้อแรก (ยอดซื้อกลุ่มส่วนตัวสะสม
12 เดือน รวมกัน 396,000 คะแนน) และมียอดกลุ่มส่วนตัวของลูกชั้นที่ 1 สะสม
เกินกว่า 50% (คะแนนกลุ่มลูกโกเมนชั้นที่ 1 สะสมเกิน 1,625,000 คะแนน)
มีสิทธิรับการ Roll Up คะแนนจาก Downline
2. คะแนนที ่ ผ ่ า นการ Roll Up จนเสร็ จ สิ ้ นแล้วสามารถนำ � มาตี เป็ นมู ล ค่ า
ตั๋วท่องเที่ยวได้เช่น ทำ�คะแนนได้ 80% จากกติกา จ่ายเงินสดค่าตั๋วเป็นมูลค่า
20% ของค่าตั๋ว เป็นต้น
3. คะแนนของผู้สมัครที่ท�ำ คะแนนเกิน 50% ของกฏเกณฑ์ข้อ 1 แต่ไม่ถึง 100%
จะถู ก Roll-Up ขึ ้ นไปเป็ นคะแนนท่ อ งเที ่ ยวของ Up-Line ที่ผ่านกฏเกณฑ์
การคิดคะแนนในข้อ 1
ให้รางวัลกับตัวเอง และคนที่คุณรัก
ไปท่องเที่ยวออสเตรียดินแดนในฝันกับไทยธรรมนะคะ

Thaidha

m go to

Hi-light
Korea

ไปเกาหลีกับ Vitop Trip 2016
We love VITOP 2016
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนท่านผู้นำ� ผู้เป็นเจ้าของศูนย์ ใหญ่ และศูนย์ย่อย ผู้รักเส้นใยอัจฉริยะเพื่อสุขภาพไวทอป

ไบโอเอนเนอร์จี ในเดือนตุลาคม 2016 ด้วยทริปท่องเทีย่ วสุดประทับใจ เยือนประเทศเกาหลี 4 วัน 3 คืน ท่องเทีย่ วไปทีเ่ กาะนามิ
เกาะสำ�หรับคูร่ กั สถานทีถ่ า่ ยทำ�ละครดัง “เพลงรักในสายลมหนาว” เยีย่ มชมหมูบ่ า้ นฝรัง่ เศส ชมเทศกาลดอกไม้นบั ล้านต้นที่
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ช้อปปิง้ สุดประทับใจทีต่ ลาดทงแดมูน และตลาดเมียนดง เยีย่ มชมหอคอยแห่งกรุงโซล ชมความสวยงาม
ของคลองชองเกชอน อายุ 600 ปี ทีล่ อื ชือ่ ของเกาหลี ด้วยเงือ่ นไขสุดพิเศษ เฉพาะศูนย์ใหญ่ และศูนย์ยอ่ ยเท่านัน้
กติกาการท่องเที่ยวกับ Vitop Trip 2016

1. เป็นผู้นำ�ที่เปิดศูนย์ใหญ่ หรือศูนย์ย่อย
2. มียอดจำ�หน่ายไวทอป (รวมผลิตภัณฑ์เส้นใย
อัจฉริยะ MBF และเครือ่ งผลิตน้�ำ อัลคาไลน์ไวทอป
ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2015 ถึง 5 กันยายน
2016 (12 เดือน) 1,000,000 คะแนน (เฉลี่ย
เดือนละ 83,333 คะแนน)
3. ผู้ยื่นความจำ�นงเข้าร่วม Vitop Trip 2016
ไม่สามารถนำ�ยอดผลิตภัณฑ์ไวทอป ไปรวมกับ
โปรโมชั่นยอดศูนย์ประจำ�เดือนได้
R
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Korea

สุดพิเศษ!

1. คะแนนทุกคะแนน นำ�ไปรวมทริปใหญ่ตา่ งประเทศ
และคะแนน Booming Thaidham
2. คะแนนทุกคะแนน สามารถนำ�มาคำ�นวณเป็นตัว๋ ฟรี
หรือส่วนหนึง่ ของตัว๋ Vitop Trip 2016 ได้
3. หากท่านตัดสินใจไม่ไปกับทริป คะแนนทุกคะแนน
สามารถคืนกลับเป็นโปรโมชั่นยอดศูนย์ได้ ของรางวัล
ทีจ่ ะคืนกลับจะเป็นของรางวัลของโปรโมชั่นยอดศูนย์
ประจำ�เดือนตุลาคม 2016

วารสารราย 2 เดือนของ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์
บ้านของเรา บอกข่าวคราวความเคลื่อนไหว โปรแกรมการบรรยายทั่วประเทศ ข่าวสารทันสมัย และแพทย์ทางเลือก
รวมประสบการณ์จริงจากผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ทว่ั ประเทศ เพียงสมัครสมาชิกเล่มละ 25 บาท (รวมค่าจัดส่ง) ปีละ 150 บาท หรือ
เพียงเดือนละ 12.50 บาท ท่านก็จะได้รบั วารสาร 4 สี ขนาด A4 ความหนา 20 หน้า ส่งตรงถึงบ้านทุกฉบับ

ใบสมัครสมาชิกวารสาร TDA Newsletter
สมัครใหม่

ต่ออายุ (หมายเลขสมาชิก)...................................................................
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การชำ�ระค่าสมัคร
ชำ�ระเป็นเงินสด
ชำ�ระค่าสมัคร โดยการโอนเงินเข้าทางบัญชีออมทรัพย์ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
ธนาคาร กรุงเทพ
สาขาอินทรารักษ์
เลขที่ 212-0-81073-0
ธนาคาร กสิกรไทย สาขาพระราม 9
เลขที่ 713-2-33215-5
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขาสุขาภิบาล 1 เลขที่ 265-1-22092-8
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาถนนนวมินทร์ เลขที่ 077-2-43476-3

ส่งใบสมัคร หรือถ่ายสำ�เนาส่งมาที่ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด โครงการพรีเมี่ยม เพลส เลขที่ 21/281-284 ซ.นวลจันทร์ 50
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230 โทร. 02-363-7699 โทรสาร 02-363-4422 www.thaidham.com

1. เวลาทำ�การของบริษทั ฯ
วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดบริการ 10.00 – 19.00 น.
วันอาทิตย์ และวันหยุดบริษทั ฯ หยุดตามวันนักขัตฤกษ์
2. วิธกี ารชำ�ระค่าสินค้ามี 3 วิธี ดังนี้
2.1 ชำ�ระเป็นเงินโอน
โดยท่านโอนเงินเข้าบัญชี บริษทั ฯ ตามราคาสินค้า
และแฟกซ์ใบโอนเงินพร้อมกับรายการทีส่ ง่ั มาที่
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์แฟกซ์ 02-363-4422
โอนเข้าบัญชีชอ่ื ...บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
• ธนาคาร กรุงเทพ สาขา อินทรารักษ์
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 212-0-81073-0
• ธนาคาร กสิกรไทย สาขา พระราม 9
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 713-2-33215-5
• ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนสุขาภิบาล 1
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 265-1-22092-8
• ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนนวมินทร์
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 077-2-43476-3
2.2 ชำ�ระเป็นเงินสด
• ซือ้ สินค้าด้วยตนเองทีบ่ ริษทั ฯ
2.3 ชำ�ระด้วยบัตรเครดิต
• ซือ้ สินค้าด้วยตนเองทีบ่ ริษทั ฯ
• ไม่คดิ ค่าธรรมเนียม กรณีช�ำ ระ 1,000 บาทขึน้ ไป
3.วิธกี ารส่งสินค้ามี 3 วิธี ดังนี้
3.1 ส่งทางไปรษณีย์
(กรณีทา่ นโอนเงินเข้าบัญชีบริษทั ฯ)

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
3.2 ส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
1. ซือ้ สินค้าในราคาสมาชิก
(กรณีทา่ นโอนเงินเข้าบัญชีบริษทั ฯ)
2. โฟลเดอร์ 1 ชุด (ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ
3.3 ส่งโดย Messenger
ทัง้ หมด รวมถึงรายละเอียดแผนการตลาดทีม่ ี
เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สัง่ ซือ้ ล่วงหน้า
ณ ปัจจุบนั )
อย่างน้อย 1 วัน
3.
ได้
รบั บัตรสมาชิก โดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
4.ค่าจัดส่งสินค้า (เริม่ 7 มี.ค. 2008)
4.
ผลประโยชน์
ตอบแทนตามแผนการตลาดของ
4.1 จัดส่งทางไปรษณีย์
บริ
ษ
ท
ั
ฯ
ซึ
ง
่
จะโอนเข้
าบัญชีสมาชิกในวันที่ 15
• สัง่ ซือ้ 3,000 บาท ขึน้ ไป จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
ของทุกเดือน(กรณีทต่ี รงกับวันหยุดจะโอนให้ใน
• สัง่ ซือ้ 5,000 บาท ขึน้ ไป จัดส่งฟรี (EMS)
วันทำ�การถัดไป)
• สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 3,000 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS)
5.
สิ
ทธิพเิ ศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษทั
• สัง่ ซือ้ 3,000 – 4,999 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS)
เงื
อ
่
นไขการสมั
ครสมาชิก
4.2 จัดส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
กรอกใบสมัครด้วยตนเองเท่านัน้ โดยระบุรายละเอียด
• ระบุรถทัวร์ หรือรถตู้
ที
่
ถ
ก
ู
ต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยเฉพาะ
- สัง่ ซือ้ 10,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
1.1
ชือ่ -สกุล
- สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 10,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
1.2
ที
อ่ ยูส่ �ำ หรับจัดส่งเอกสาร และสินค้าอย่างละเอียด
• จัดส่งโดย บริษทั ขนส่ง NTC
1.3 หมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ะดวกในการติดต่อ
- สัง่ ซือ้ 5,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
1.4 เลขทีบ่ ตั รประชาชน พร้อมแนบสำ�เนา
- สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท
1.5 เลขทีบ่ ญ
ั ชีออมทรัพย์ของผูส้ มัคร พร้อมแนบ
4.3 จัดส่งโดย Messenger
สำ
�
เนา
• สัง่ ซือ้ 5,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
1.6 ชือ่ สปอนเซอร์ (ผูแ้ นะนำ�)
• สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
1.7 ค่าสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ 250 บาท
หมายเหตุ : กรณีทส่ี มัครสมาชิกเพียงอย่างเดียว ค่าสมัคร
สมาชิก 250 บาท ตลอดชีพ เสียค่าจัดส่งเอกสาร 50 บาท
(ลงทะเบียน) กรณีทไ่ี ม่สามารถสมัครด้วยตนเอง
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ศูนย์ ใหญ่

บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ศูนย์บางคอแหลม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 291-8789 ศูนย์สายไหม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 998-3866

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

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : ต่างจังหวัด
ศูนย์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. (038) 338-854
ศูนย์ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร. (077) 576-677
ศูนย์ อ.แม่สอด จ.ตาก โทร. (055) 535-299
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครปฐม โทร. (034) 253-789
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร. (056) 222-102

ศูนย์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โทร. (075) 423-468 ศูนย์ อ.เมือง จ.พัทลุง โทร. (074) 615-599
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร. (075) 358-178 ศูนย์ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โทร. (084) 057-3922
ศูนย์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โทร. (037) 213-502
ศูนย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. (074) 552-026
ศูนย์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โทร. (032) 493-685
ศูนย์ อ.เมือง จ.แพร่ โทร. (054) 623-322

ประกาศ

ห้ามการขายผลิตภัณฑ์ต่ำ�กว่าราคาสมาชิก
การขายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัทฯ ในราคาที่ต่ำ�กว่า
ราคาสมาชิก ถือเป็นการผิดกฎระเบียบข้อบังคับในการทำ�ธุรกิจ
กับบริษัทฯ เนื่องจากขัดกับหลักจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ที่ว่าด้วยการดำ�เนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรม และ
ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบระหว่างผู้ร่วมธุรกิจด้วยกัน
หากพี่น้องไทยธรรมท่านใดพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว
ขอให้ท่านกรุณาส่งข้อมูลมาที่ thaidhamallianze@hotmail.com
หรือ unique21th@hotmail.com หรือแจ้งพฤติกรรมดังกล่าวมา
ทีพ่ นักงานฝ่ายขายของบริษทั ฯ ได้ทกุ คน บริษทั ฯ จะทำ�การตรวจสอบ
สืบค้น โดยบริษัทฯ จะปกปิดพยานบุคคลทุกคนไว้ และหาก
บริษทั ฯ พบว่า พฤติกรรมของสมาชิกไทยธรรมท่านใดเป็นเช่นนัน้ จริง
บริษัทฯ จะกระทำ�การ 3 ขั้นตอนคือ
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1. การตักเตือนด้วยวาจา
2. การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หากการตักเตือนด้วยวาจา
ไม่เป็นผล
3. การตัดรหัสสมาชิก หากบริษทั ฯ ทำ�การตักเตือนด้วยวาจา และ
ลายลักษณ์อักษรแล้ว แต่ยังไม่เป็นผล
บริษัทฯ ขอกราบขอบพระคุณในความอุปการคุณที่
พี่น้องไทยธรรมมีให้บริษัทฯ เสมอมา และขอเชิญชวนพี่น้อง
ไทยธรรมมาร่วมสร้างสรรค์สังคมใหม่แห่งมิตรไมตรี คุณธรรม
และจริยธรรมร่วมกัน
ขอแสดงความนับถือ
ปนัดดา วิถีพัฒน์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายขาย
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด

ก้าวสู่ปีที่ 12
กับไทยธรรม อัลไลแอนซ์
กับทีมผู้บริหารงานขายที่เราภาคภูมิใจ
ก้าวไกลแค่ไหน ก้าวไปด้วยกัน

Together we can
“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัว ไทยธรรม
กับเราสิคะ”
คุณปนัดดา วิถพ
ี ฒ
ั น์ (โค้ชมด)
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายขาย

คุณรัชชาภา ไชยมล (โค้ชวิว)
ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย

คุณจุฑาทิพย์ ผงพิลา (โค้ชโอ๋)
ผูจ้ ดั การฝ่ายปฏิบตั กิ าร

(Executive Sales Manager)

(Sales Manager)

(Operation Manager)

โทร 086-367-7804
ID Line : modtanoy18

โทร 086-358-8052
ID Line : v_view555

โทร 093-956-2659
ID Line : jutatip_ao
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ต้องการศูนย์ใหญ่ในจังหวัดต่อไปนี้
ภาคกลาง
• กรุงเทพฯ
(เขตละ 1 ศูนย์)
• กาญจนบุรี
• ฉะเชิงเทรา
• ชัยนาท
• ประจวบคีรีขันธ์
• นนทบุรี
• ปทุมธานี
• พระนครศรีอยุธยา
• ราชบุรี

ภาคเหนือ
• ลพบุรี
• สมุทรปราการ
• สมุทรสงคราม
• สมุทรสาคร
• สุพรรณบุรี
• สระบุรี
• สิงห์บุรี
• อ่างทอง
• นครนายก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• กาฬสินธ์ุ
• ขอนแก่น
• ชัยภูมิ
• นครพนม
• นครราชสีมา
• บุรีรัมย์
• บึงกาฬ
• มหาสารคาม
• มุกดาหาร
• ยโสธร

• ร้อยเอ็ด
• เลย
• ศรีสะเกษ
• สกลนคร
• สุรินทร์
• หนองคาย
• หนองบัวลำ�ภู
• อำ�นาจเจริญ
• อุดรธานี
• อุบลราชธานี

• เชียงราย
• เชียงใหม่
• ตาก (อ.เมือง)
• น่าน
• พะเยา
• เพชรบูรณ์
• แม่ฮ่องสอน
• ลำ�ปาง
• ลำ�พูน
• สุโขทัย

ภาคตะวันออก
• อุตรดิตถ์
• กำ�แพงเพชร
• พิจิตร
• อุทัยธานี
• พิษณุโลก

• จันทบุรี
• ชลบุรี (อ.เมือง)
• ตราด
• ระยอง
• สระแก้ว

ภาคใต้

• กระบี่
• สุราษฎร์ธานี
• นราธิวาส
(อ.เกาะสมุย)
• ปัตตานี
• สุราษฎร์ธานี
• ตรัง
(อ.เมือง)
• พังงา
• ยะลา
• ภูเก็ต
• ระนอง
• สตูล
• สงขลา (อ.เมือง)
• สุราษฎร์ธานี
(อ.เกาะพะงัน)

แจ้งความจ�ำนงการเปิดศูนย์ใหญ่ได้ที่
คุณปนัดดา วิถพ
ี ฒ
ั น์ (โค้ชมด)
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายขาย

คุณรัชชาภา ไชยมล (โค้ชวิว)
ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย

คุณจุฑาทิพย์ ผงพิลา (โค้ชโอ๋)
ผูจ้ ดั การฝ่ายปฎิบตั กิ าร

(Executive Sales Manager)

(Sales Manager)

(Operation Manager)

โทร 086-367-7804

โทร 086-358-8052
ID Line : v_view555

โทร 093-956-2659

ID Line : modtanoy18
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ID Line :

jutatip_ao

