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แม่เหล็กบำ�บัด ศาสตร์แห่งคลื่นพลังงานเพื่อการบำ�บัด
คลื่นฟาร์ อินฟราเรดกับการป้องกัน และร่วมบำ�บัดมะเร็ง
สารอาหารชะลอวัยระดับเซลล์
พรมมิ สมุนไพรเพิ่มความสามารถในการจำ� และการเรียนรู้
สารอาหารกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผม และป้องกันผมร่วง
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คลื่นฟาร์ อินฟราเรดกับการป้องกัน
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โปรโมชั่นท่องเที่ยว				
Booming ครัง้ ที่ 23 / กล่องข่าวสมาชิก
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ทุกวันเสาร์ เวลา 19.30-21.00 น.
พบกับสาระความรูน้ วัตกรรมการย้อนวัยโลก และเคล็ดลับในการทำ�ธุรกิจ
เครือข่ายสุขภาพให้ประสบผลสำ�เร็จ ในรายการ TDA Healti Secret
ดำ�เนินรายการโดยพี่เปิ้ล จารุณี เดส์แน็ช และพี่ยุ้ย อาริญา สาริกะภูติ

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.fm101talk.com

02-363-7699
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และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่
http://www.youtube.com/healtisecret
@thaidham

Thaidham Allianze Fanpage

บ้ข อาง เนนี
้
รา
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ผลิตภัณฑ์รางวัล
นวัตกรรมโลก 2017
ประเทศโครเอเชีย

บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ได้เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก
ในงาน budiuzor inova 2017 ทีป่ ระเทศโครเอเชีย ในเดือนพฤศจิกายนทีผ่ า่ นมา
โดยได้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมประกวด 4 ผลิตภัณฑ์ และได้รับรางวัลสุดยอด
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก ดังนี้

Be Drinks Gold
รางวัลเหรียญเงิน

สุดยอดนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์โลก
budiuzor inova 2017

บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอกราบขอบพระคุณพีน่ อ้ ง
ครอบครัวไทยธรรมทุกท่าน ทีไ่ ด้มอี ปุ การคุณแก่บริษทั ฯ เสมอมา โดย
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไทยธรรม ในการดูแลสุขภาพของท่าน และ
คนที่ท่านรัก บริษัทฯ ให้สัญญาว่า เราจะทำ�การพัฒนาผลิตภัณฑ์
การให้บริการ และการฝึกอบรมอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้เรา พี่น้อง
ครอบครัวไทยธรรม ได้ร่วมกันก้าวไปอย่างมั่นคง โดยใช้ความรัก
และความปรารถนาดีที่มีต่อกัน และต่อเพื่อนมนุษย์ เป็นสิ่งนำ�ทาง

Prommi Pluz
รางวัลเหรียญทอง
สุดยอดนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์โลก
budiuzor inova 2017

Max Slene
รางวัลเหรียญเงิน

สุดยอดนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์โลก
budiuzor inova 2017

Hair Boost Lotion
รางวัลเหรียญเงิน
สุดยอดนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์โลก
budiuzor inova 2017

ด้วยความจริงใจ
จารุณี เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร

ดร.อาริญา สาริกะภูติ
กรรมการบริหาร

E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com
Facebook : wearethaidham
Facebook Fanpage : Thaidham Allianze Fanpage
ID Line : @thaidham

3

ครั้งสุดท้ายที่ ไปตรวจ
เนื้องอกขนาดเล็กลงเหลือ
6 ซม. ถุงน้ำ�ที่ปีกมดลูก
ทั้งสองข้างก็หายไป
รู้สึกดีใจมากๆ เหมือน
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1
เลยค่ะ ทำ�ให้ดิฉันไม่ต้องขึ้นเขียง
ให้แพทย์ผ่าตัดอีกแล้ว
ดิฉนั เคยมีปญ
ั หาเรือ่ งสุขภาพ  เวลามีประจำ�เดือนจะ
ปวดท้องมากๆ เป็นมานานตัง้ แต่สมัยสาวๆ พอมีครอบครัวก็ยง่ิ
ปวดมากขึน้ จึงไปพบแพทย์ดา้ นสูตนิ รีเวช พบว่าดิฉนั เป็นเนือ้ งอก
ในโพรงมดลูก ขนาดประมาณ 12.5 เซนติเมตร ทำ�ให้พุงใหญ่
เหมือนคนท้อง 5 เดือน ซึง่ เป็นผลมาจากการทำ�เด็กหลอดแก้ว
แพทย์แนะนำ�ให้ผ่าตัดออก แต่ดิฉันไม่อยากผ่าตัด ก็ทนปวด
เรื่อยมา จนกระทัง่ ได้รจู้ กั กับคุณมณฑา รัตนพันธ์ ผูอ้ �ำ นวยการ
ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งแนะนำ�ให้ดิฉัน
รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม มีสารสกัดจาก
เมล็ดองุ่นผสมสารสกัดจากมะเขือเทศ แอสต้าแซนทินเพือ่
การซ่อมแซมร่างกาย สารอาหารเพือ่ การต้านมะเร็ง สมุนไพรจีน
เพือ่ บำ�รุงร่างกาย และปรับสมดุลฮอร์โมน หลังจากรับประทานไป
6 เดือน  ดิฉันไปอัลตร้าซาวด์อีกครั้ง  ผลปรากฏว่า  เนื้องอก
ขนาดเล็กลงครึง่ เซนติเมตร ดิฉนั รับประทานต่อเนือ่ งอีก 6 เดือน
ก็ไปตรวจอีก เนือ้ งอกก็มขี นาดเเล็กลงอีก ครัง้ สุดท้ายทีไ่ ปตรวจ
เนื้องอกขนาดเล็กลงเหลือ 6  เซนติเมตร  ถุงน้ำ�ที่ปีกมดลูก
ทั้งสองข้างก็หายไป รู้สึกดีใจมากๆ เหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัล
ที่ 1 เลยค่ะ ทำ�ให้ดฉิ นั ไม่ตอ้ งขึน้ เขียงให้แพทย์ผา่ ตัดอีกแล้ว แถม
หน้าตาผิวพรรณก็เปลีย่ นไป ดูดขี น้ึ เป็นสาวขึน้ คนรูจ้ กั ก็มกั จะ
ถามว่าไปทำ�อะไรมาดูไม่แก่เลย ดิฉนั ต้องขอขอบคุณ คุณมณฑา
รัตนพันธ์ ทีแ่ นะนำ�ให้รจู้ กั กับไทยธรรม ขอบคุณตัวเองทีต่ ดั สินใจ
ใช้ผลิตภัณฑ์ไทยธรรม และขอขอบคุณผูบ้ ริหาร บริษทั ไทยธรรมฯ
คุณจารุณี เดส์แน็ช และ ดร. อาริญา สาริกะภูติ ที่มีผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารที่ดี มีคุณภาพ ให้คนไทยใช้ดูแลสุขภาพค่ะ

4

คุณพิมพ์ใจ รุ่งโรจนารักษ์
อายุ 52 ปี จ.สุราษฎร์ธานี

	
  

ก้าวให้ ไกล
ไปให้ถึง

ดิฉันมีปัญหาสุขภาพในเรื่องของโรคภูมิแพ้ ที่เป็นมาตั้งแต่
อายุ 15 ปี เคยใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาหลายยี่ห้อ แต่ไม่เห็นผล
ทำ�ธุรกิจมาก็เยอะ แต่กไ็ ม่ประสบผลสำ�เร็จแบบทีเ่ ค้าโฆษณาไว้ จนได้
ลองใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษทั ไทยธรรมฯ สิง่ ทีด่ ฉิ นั เห็นผล
อย่างแรกเลย  คืออาการภูมิแพ้ที่เป็นมานานหลายปีดีขึ้นมากๆ ค่ะ
รู้สึกประทับใจ จึงเริ่มทำ�เป็นธุรกิจ ทำ�ได้เพียง 15 วัน ก็ตกใจมาก
เพราะไม่คิดว่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีขนาดนี้
ดิฉันจึงเริ่มแนะนำ�
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรมให้กับคนรอบข้าง ทั้งพี่น้อง
เพือ่ น และคนรูจ้ กั ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมด้วย รูส้ กึ ดีใจมาก
ทีส่ ามารถทำ�ให้คนทีเ่ รารักมีสขุ ภาพทีด่ ขี น้ึ ได้ ตามมาด้วยการมีรายได้
ที่เพิ่มขึ้น

คุณโสน โพธิ์คำ�
อายุ 52 ปี จ.พิษณุโลก

รู้สึกประทับใจ
จึงเริ่มทำ�เป็นธุรกิจ
ทำ�ได้เพียง 15 วัน
ก็ตกใจมาก เพราะ
ไม่คิดว่าจะได้
ผลตอบแทนที่ดีขนาดนี้

ดิฉันคิดว่าความสำ�เร็จในการทำ�งาน   ที่เราสามารถทำ�ได้
ด้วยตัวของเราเอง คือการนำ�ความรู้ที่เรามี และสิ่งดีๆ ที่มีอยู่ในตัว
ของเรา ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ คนรอบข้าง สำ�หรับตัวดิฉนั เอง
มีเหตุผลเพียง 5 ข้อ ที่ทำ�ให้ดิฉันตัดสินใจที่จะทำ�ธุรกิจกับบริษัท
ไทยธรรมฯ
1. สร้างฐานด้วยแรงดึงดูดจากสุขภาพที่ดี
2. ให้กำ�ลังใจกับทุกคนที่กำ�ลังย่อท้อ
3. เชื่อมั่นในตัวสินค้า และรูปแบบการบริหารของบริษัทฯ
4. ประสบการณ์ของเรามาจากการปฏิบัติ
5. มีรายได้ที่มั่นคง
ไม่เชือ่ ก็ตอ้ งเชือ่ ค่ะ ในเดือนที่ 3 ดิฉนั มีรายได้ถงึ 5 หลัก
รูส้ กึ ดีใจมาก เพราะนอกจากจะได้ผลตอบแทนทีส่ งู แล้ว ยังมีสขุ ภาพที่
แข็งแรง หน้าตา ผิวพรรณก็ดสู วยขึน้ จนเพือ่ นๆ มาทัก ดิฉนั จึงแนะนำ�
ให้เพื่อนๆ ได้ลองใช้บ้าง เพื่อนก็มีสุขภาพที่ดี และมีรายได้เพิ่มขึ้น
จากธุรกิจไทยธรรมด้วย
สุดท้ายนี้ดิฉันขอฝากถึงคนที่ก�ำ ลังมองหาธุรกิจ ที่จะทำ�ให้
ท่านมีทง้ั สุขภาพทีด่ ี และมีรายได้ทม่ี น่ั คง บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์
เป็นบริษทั ฯ ทีม่ ผี ลิตภัณฑ์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพ และมีแผนการตลาดไม่ซบั ซ้อน
รักษายอดต่ำ�  ไม่กำ�หนดเวลา  ตำ�แหน่งขึ้นแล้วไม่ตก  ดิฉันต้อง
ขอขอบคุณ บริษทั ไทยธรรมฯ และผูบ้ ริหารของ บริษทั ไทยธรรมฯ
ที่ทำ�ให้ดิฉันประสบผลสำ�เร็จในเรื่องธุรกิจ และมีสุขภาพที่ดีด้วยค่ะ
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แม่เหล็กบำ�บัด

เอก

ศาสตร์แห่งคลื่นพลังงานเพื่อการบำ�บัด

สนามแม่เหล็กมีอยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกสิ่ง รวมทั้งร่างกาย
ของมนุษย์ นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งเชื่อว่า ความไม่สมดุลของ
สนามแม่เหล็กในร่างกายมนุษย์ท�ำ ให้เกิดความเจ็บปวด และโรคภัย
แนวคิดนี้ ทำ�ให้เกิดทฤษฎีการใช้แม่เหล็ก เพือ่ คืนความสมดุลให้กบั
พลังงานของร่างกาย คืนสุขภาพทีด่ ี และลดความเจ็บปวด แม่เหล็ก
เป็นแหล่งผลิตคลื่นพลังงานที่เรียกว่า สนามแม่เหล็ก ซึ่งปล่อย
คลืน่ พลังทีค่ งที่ โดยปกติแล้วแม่เหล็กถูกสร้างขึน้ จากโลหะ อย่างเช่น
เหล็ก หรือโลหะผสม (คือมีโลหะมากกว่า 1 ชนิดขึน้ ไปผสมกัน) มี
งานวิจยั ขัน้ เริม่ ต้นโดยสถาบันสุขภาพของประเทศจีน ทำ�การวิจยั
เรือ่ งการใช้แม่เหล็กลดความเจ็บปวด และพบว่าได้ผลดี การบำ�บัดโดย
แม่เหล็ก เป็นแพทย์ทางเลือกชนิดหนึง่ ทีใ่ ช้แม่เหล็กชนิดทีอ่ ยูก่ บั ที่
(Static Magnetic) เพื่อลดความเจ็บปวด  และการบำ�บัดปัญหา
สุขภาพอื่นๆ รูปแบบของการบำ�บัดโดยแม่เหล็กมีตั้งแต่ การนำ�
มาทำ�สร้อยข้อมือ แหวน หรือแผ่นรองรองเท้า เสือ้ ชัน้ ใน กางเกงใน
หรือผลิตภัณฑ์เส้นใยอื่นๆ ที่ใช้ประจำ�ตัว หรือประจำ�บ้าน

ั้น

่าน

ฯเท
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บร

6

ยใน

ภา

าย

รรย

รบ

กา

ื่อ
รเพ
สา
การบำ�บัดด้วยคลื่นแม่เหล็ก เป็นศาสตร์หนึ่งของคลื่น
พลังงานเพือ่ การบำ�บัด (Energy Medicine) แท้จริงแล้วโลกของเรา
อยูใ่ นสนามแม่เหล็ก แก่นโลกมีองค์ประกอบหลักเป็นเหล็ก แก่นโลก
ชัน้ ใน (Inner Core) มีความกดดันสูง จึงมีสถานะเป็นของแข็ง ส่วน
แก่นโลกชัน้ นอก (Outer Core) มีความกดดันน้อยกว่า จึงมีสถานะ
เป็นของเหลวหนืด   แก่นโลกชัน้ ในมีอณ
ุ หภูมสิ งู กว่าแก่นโลกชัน้ นอก
พลังงานความร้อนจากแก่นโลกชัน้ ใน จึงถ่ายเทขึน้ สูแ่ ก่นโลกชัน้ นอก
ด้วยการพาความร้อน (Convection) เหล็กหลอมละลายเคลื่อนที่
หมุนวนอย่างช้าๆ ทำ�ให้เกิดการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้า และ
เหนีย่ วนำ�ให้เกิดสนามแม่เหล็กโลก (The Earth’s magnetic field)  
สนามแม่เหล็กโลกเป็นสิ่งที่จำ�เป็นที่เอื้ออำ�นวยในการดำ �รงชีวิต  
หากปราศจากสนามแม่เหล็กโลกแล้ว   อนุภาคพลังงานสูงจาก
ดวงอาทิตย์ และอวกาศ จะพุ่งชนพื้นผิวโลก ทำ�ให้สิ่งมีชีวิตไม่
สามารถดำ�รงอยู่ได้

เอก

ื่อ
รเพ
สา

เส้นใยแม่เหล็กทำ�งานอย่างไร
2. กระตุ้นภูมิต้านทาน และลดการอักเสบ

รรย

รบ

กา

1. กระตุ้นการไหลเวียน และปรับสมดุล
ความดันโลหิต

ภา

าย

• ทำ�ให้เกิดสนามแม่เหล็กบนร่างกาย   ทำ�ให้เซลล์ร่างกาย
มีพลังงานขึ้น และกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต
• ทำ�ให้เซลล์ร่างกายได้รับสารอาหารมากขึ้น เนื่องจากเลือด
ไหลเวียนไปเลีย้ งดีขน้ึ   เซลล์ได้รบั ออกซิเจนเพิม่ มากขึน้   และ
มีการกำ�จัดของเสียได้ดีขึ้น
• กำ�จัดสารพิษต่างๆ ออกจากเซลล์
• ทำ�ให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนเอ็นโดรฟิน   ซึ่งเป็นฮอร์โมน
แห่งความสุขมากขึ้น
• ลดความเจ็บปวด และทำ�ให้บาดแผลหายเร็วขึ้น บริเวณที่
บาดเจ็บเยียวยาตัวเองได้เร็วขึ้น

• กระตุ้นภูมิต้านทาน
• ทำ�ให้ต่อมไร้ท่อทำ�งานได้ดีขึ้น การผลิตฮอร์โมนเป็นไป
อย่างปกติ
• ทำ�ให้เอนไซม์ที่เกี่ยวกับการอักเสบ และบาดเจ็บทำ�งานได้
ดีขึ้น ลดบวม ลดการฝืดเคืองของข้อ ลดความเป็นกรดใน
บริเวณที่บาดเจ็บ หรือบาดแผล ลดอักเสบ

ั้น

่าน

1. R.O. Becker, M.D. Cross Currents (Los Angeles: Jeremy P. Tarcher, 1990).
2. Ron Lawrence, M.D., Ph.D. and Paul J. Rosch, M.D., F.A.C.P. Magnet
Therapy: The Pain Cure Alternative (Rocklin, CA: Prima Health, 1998), 38.
3. 3 George J. Washnis and Richard Z. Hricak. Discovery of Magnetic
Health (Rockville, MD: Nova Publishing, 1993), 8.
4. Cyril W. Smith and Simon Best. Electromagnetic Man (London: J.M.
Dent and Sons, 1989), 8-9.
5. Y. Aharonov and D. Bohn. “Significance of Electromagnetic Potentials
in Quantum Theory.” The Physical Revision 115 (1959), 485. In 1986,
Aharonov-Rolm effect was confirmed byAkaira Tonomura at Hitachi, Ltd.,
in Tokyo.
6. William H. Philpott;Dwight K. Kalita. Magnet Therapy, Second Edition

• สนามแม่เหล็กสามารถปรับสมดุลบาดแผล และบริเวณที่
เจ็บปวด ซึ่งเป็นบริเวณที่ขาดออกซิเจน และขาดสมดุลของ
กรด-ด่าง การไหลเวียนเลือดไม่สะดวก ให้กลับสู่สภาพที่ปกติ
• สนามแม่เหล็กสามารถปรับสมดุลของการทำ�งานของเอนไซม์
และขบวนการทางเคมีต่างๆ โดยส่งคลื่นความถี่ต� 
่ำ ทำ�ให้
ช่วยบรรเทาความเจ็บปวด และการอักเสบ การบาดเจ็บ หรือ
บาดแผล ในบริเวณทีเ่ ส้นใยแม่เหล็กสัมผัส เช่น ในกรณีทร่ี ดั เอว
แม่เหล็ก จะบรรเทาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง และอวัยวะ
ภายในบริเวณนั้น

ฯเท

References :

ิษัท
บร

• แม่เหล็กมีความปลอดภัย และยังไม่มรี ายงานถึงผลข้างเคียง
ในการใช้
• แหล่งผลิต และมาตรฐานการผลิตเส้นใย หรือผลิตภัณฑ์
แม่เหล็กเพื่อการบำ�บัดมีความสำ�คัญในการเลือกซื้อเลือกใช้

ยใน

ผลข้างเคียง

3. ลดความเจ็บปวด ปรับสมดุลฮอร์โมน
เพิ่มออกซิเจนให้เซลล์

7
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ภายในระยะเวลา 3 เดือน ผลการตรวจร่างกายผูป้ ว่ ยทัง้ สองกลุม่
ปรากฏว่า กลุม่ ผูป้ ว่ ยทีใ่ ส่เสือ้ ชัน้ ในของ Vitop  รายงานว่า อาการ
เจ็บปวดหน้าอกลดลง และในบางรายมีขนาดของเนื้องอกลดลง
โดยอัตราของผู้ป่วยเนื้องอกที่หน้าอกที่มีอาการดีขึ้น มีถึง 78.5%

ั้น

References :

่าน
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รรย

คลื่นฟาร์ อินฟราเรด ( Far Infrared ) หรือรังสีใต้แดง
ระยะไกล มีความยาวช่วงคลืน่ 4 – 14 ไมโครเมตร  ฟาร์ อินฟราเรด
เป็นรูปแบบพลังงานในรูปคลื่นความร้อน ซึ่งปกติได้จากแสงอาทิตย์
ซึง่ มนุษย์ไม่อาจเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า เป็นคลืน่ ทีถ่ กู ปล่อยออกจากร่างกาย
สิ่งมีชีวิต จึงถูกเรียกว่า ไบโอเอ็นเนอร์จี (Bioenergy) เป็นช่วงคลื่น
ซึง่ มีผลในการบำ�บัดรักษาโรค แบบทีค่ นโบราณใช้คลืน่ ช่วงนีป้ ล่อยพลัง
แห่งการบำ�บัดออกจากฝ่ามือโดยไม่ต้องใช้ยา
มีงานวิจั ยมากมายที่ ถู กตีพิม พ์ในวารสารการแพทย์ โลก
สนับสนุนว่า การใช้คลืน่ ฟาร์ อินฟราเรด ให้ผลยับยัง้ การเจริญเติบโต
และป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็ง โดยหลักการเพิ่มอุณหภูมิร่างกายใน
บริเวณที่โดนคลื่นฟาร์ อินฟราเรด ลดการบวม และคั่งน้ำ�  และ
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต และน้�ำ เหลืองในบริเวณนั้น
นพ. Nobuhiro Yoshimizu ได้เขียนไว้ในหนังสือของท่าน
ทีม่ ชี อ่ื ว่า  The  Fourth  Treatment  for  Medical  Refugees ว่า
หากอุณหภูมขิ องร่างกายลดลงเพียง 1 องศาเซลเซียส ภาวะภูมติ า้ นทาน
ของเราจะลดลงถึง 40% และหากเราเพิ่มอุณหภูมิร่างกายของเรา
เพียง 1 องศาเซลเซียส ภูมติ า้ นทานของเราจะเพิม่ ขึน้ ถึง 40% และ
อุณหภูมริ ะหว่าง 40 oC - 42 oC เป็นพิษต่อเซลล์ ในสภาพแวดล้อม
ที่เป็นกรด นั่นคือเซลล์มะเร็งนั่นเอง
เส้นใย MBF® จากบริษัท Vitop Bioenergy สามารถเพิ่ม
อุณหภูมใิ นบริเวณทีส่ มั ผัสได้ถงึ 2 oC - 3 oC และลึกลงใต้ผวิ หนังได้
2 นิ้วครึ่ง - 3 นิ้ว ซึ่งจะทำ�ให้อุณหภูมิบริเวณที่เส้นใยสัมผัสเพิ่มสูง
ได้ถึง 40 oC
ในปี 2001 มีงานวิจัยการทดสอบเส้นใยของเสื้อชั้นในสตรี
Vitop กับผูป้ ว่ ยทีม่ เี นือ้ งอกทีห่ น้าอก จำ�นวน 112 คน ซึง่ ถูกแบ่งออก
เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งจำ�นวน 56 คน ใส่เสื้อชั้นในธรรมดา และ
อีกกลุม่ หนึง่ ใส่เสือ้ ชัน้ ในสตรีของ  Vitop  ซึง่ ผลิตจากเส้นใย  MBF®

1. Far infrared ray (FIR) therapy: An effective and oncological safe
treatmentmodality for breast cancer related lymphedema Ke Lia,, et al.
2. Effects of far-infrared Onnetsu therapy on rheumatoid arthritis
and cancer, Kazuko Tatsumura
3. Biological effects and medical applications of infrared radiation
Shang-Ru Tsaia,b, Michael R. Hamblinb
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ชะลอวัย
อัลฟา ไลโปอิค แอซิด –
อะเซทิล แอล คาร์นิทีน

สารอาหารหลายชนิด มีความสำ�คัญต่อการมีชีวิตรอด
การเพิม่ จำ�นวน และการผลิตพลังงานภายในไมโตคอนเดียร หนึง่ ใน
สารทีม่ คี วามสำ�คัญกับไมโตคอนเดียร คือ อัลฟา ไลโปอิค แอซิด

ฯเท

อัลฟา ไลโปอิค แอซิด เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มี
ประสิทธิภาพสูง และมีคุณสมบัติละลายได้ทั้งในน้ำ� และน้ำ�มัน
ทำ�ให้มันผ่านเยื่อหุ้มสมองได้ด้วย   ร่างกายของเราผลิตอัลฟา
ไลโปอิค แอซิดได้เอง แต่ผลิตได้เป็นจำ�นวนน้อยๆ  และเมื่อเรา
อายุมากขึ้นจะผลิตได้นอ้ ยลงเรือ่ ยๆ เมือ่ เราอายุประมาณ 60 ปี
ปริมาณ อัลฟา ไลโปอิค แอซิด ที่เราผลิตได้จะน้อยมากๆ จน
เรารู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา

ั้น

่าน

ไมโตคอนเดียรในร่างกายมนุษย์
มีจำ�นวนมากถึง
1,000,000,000,000,000   (หนึ่งพันล้านล้าน)   ไมโตคอนเดียร
ทำ�หน้าที่ผลิตพลังงานถึง 90% ของร่างกาย ไมโตคอนเดียร
เป็นอวัยวะที่มีคุณสมบัติพิเศษ เพราะมีเยื่อหุ้มเซลล์ และมี DNA

ของตัวเอง นั่นคือ มียีนส์ของตัวเอง ซึ่งไม่อยู่ภายใต้การควบคุม
ของยีนส์ในเซลล์ ไมโตคอนเดียรแบ่งตัวเองได้ ลดจำ�นวนลงได้
และเพิ่มจำ�นวนได้เอง

ิษัท
บร

ในเซลล์ของเรามีอวัยวะเล็กๆ อยู่หลายอวัยวะ แต่มี
อวัยวะหนึ่ง ซึ่งมีความสำ�คัญมาก ทำ�หน้าที่เป็นเหมือนโรงงานที่
ผลิตพลังงานให้เซลล์ใช้ คือ ไมโตคอนเดียร (Mitochondria)
เซลล์แต่ละเซลล์จะมีไมโตคอนเดียรระดับหลักร้อย ถึงหลักพัน
ขึ้นกับว่าเซลล์นั้นต้องใช้พลังงานในการดำ�รงชีวิตมากแค่ไหน  
เซลล์ทต่ี อ้ งใช้พลังงานมาก  ก็จะมีจ�ำ นวนไมโตคอนเดียรมากไปด้วย
มีการประมาณการว่า เซลล์หวั ใจ 1 เซลล์ มีจ�ำ นวนไมโตคอนเดียร
ถึง 5,000 ชิน้ นอกจากเซลล์หวั ใจแล้ว เซลล์ทใ่ี ช้พลังงานมากอื่นๆ
ก็จะมี เซลล์ตับ เซลล์ไต เซลล์สมอง เซลล์กล้ามเนื้อ และเซลล์
ในอวัยวะที่ผลิตฮอร์โมน

ยใน
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ระดับเซลล์
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บทบาทของอัลฟา ไลโปอิค แอซิด
ในร่างกาย

ิษัท
บร

สารอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีความสำ�คัญ และใช้ร่วมกับอัลฟา
ไลโปอิค แอซิด ได้อย่างดี เป็นคู่เสริมสร้างพลังงาน และ
เสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกัน คือ อะเซทิล แอล คาร์นิทีน ซึ่งเป็น
รูปแบบของ แอล คาร์นทิ นี ทีผ่ า่ นเยือ่ หุม้ สมองได้โดยตรง ทำ�ให้
อะเซทิล แอล คาร์นทิ นี เป็นกรดอะมิโนที่มีงานวิจัยจำ�นวนมาก
ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับสมอง สารตัวนีเ้ ดิมทีย่ โุ รปถูกจดทะเบียนเป็นยา
มาก่อน และถูกจดเป็นอาหารเสริมในภายหลัง ในปี 1980
Acetyl-L-Carnitine ถูกจดเป็นยาในยุโรป เป็นยาสำ�หรับรักษา
โรคหัวใจ และโรคทางระบบประสาทสมอง อีก 14 ปีถัดมา
คือในปี 1994 มันถึงถูกจดทะเบียนได้เป็นอาหารเสริมในสหรัฐ
ทำ�ให้มีการหาซื้อได้ทั่วไป

ั้น

่าน

ฯเท
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1. ป้องกันการเสือ่ มของไมโตคอนเดียร และ DNA ในไมโตคอนเดียร
อัลฟา ไลโปอิค แอซิด จึงถูกจัดว่าเป็นสารอาหารชะลอความชรา
ระดับเซลล์ และยังเป็นปัจจัยร่วม หรือ Cofactor ในกระบวนการ
หายใจระดับเซลล์ เพื่อผลิตพลังงานให้เซลล์ใช้ด้วย
2. ต้านอนุมูลอิสระภายในเซลล์ และภายนอกเซลล์ นอกจาก
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงแล้ว อัลฟา ไลโปอิค
แอซิด ยังมีความสามารถในการนำ�กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ของ
สารต้านอนุมลู อิสระภายในร่างกายทีส่ �ำ คัญอีก 3 ชนิด คือ วิตามินซี
วิตามินอี และกลูต้าไธโอน ซึ่งเป็นทั้งสารต้านอนุมูลอิสระ และ
ทำ�หน้าทีก่ �ำ จัดสารพิษภายในเซลล์ การรับประทานอัลฟา ไลโปอิค
แอซิด จะไปเพิ่มระดับกลูต้าไธโอน วิตามินซี วิตามินอีในร่างกาย
ของเรา
3. ป้องกันโรคที่เกิดจากความเสื่อมได้กว้างขวางมากหลายชนิด
รวมทั้งร่วมรักษาโรคที่ทำ�ให้ร่างกายเกิดอนุมูลอิสระจำ�นวนมาก
เช่น โรคเครียด หรือการเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือผู้ที่ร่างกายสัมผัส
กับสารพิษ และมลภาวะในปริมาณมาก และเป็นระยะเวลานาน
กลุม่ ทีร่ บั ประทานยาเคมีตอ่ เนือ่ งเป็นเวลานาน รวมทัง้ กลุม่ ทีไ่ ด้รบั
การรักษาด้วยเคมีบ�ำ บัด
    การรับประทาน อัลฟา ไลโปอิค แอซิด จะช่วยป้องกันอันตราย
ของเซลล์ร่างกาย จากสภาวะ และโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน
สารพิษสะสม โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ และหลอดเลือด
เส้นเลือดในสมองตีบ หรือแตก ต้อกระจก อวัยวะภายในเสื่อม
มะเร็ง โรคระบบประสาท และร่างกายเป็นอันตรายจากรังสี และ
คลื่นต่างๆ เช่น คลื่นโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ อัลฟา ไลโปอิค
แอซิด ยังป้องกันคอลลาเจนใต้ผิวหนังเสื่อม และแข็ง จากการ

ถูกทำ�ลายโดยอนุมูลอิสระ และยังป้องกัน ผิว ผม เล็บ ข้อต่อ
กระดูก และกระดูกอ่อนไม่ให้เสื่อมเร็ว รวมทั้งป้องกันความชรา
ของผิวพรรณ
4. ป้องกันการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ปกติเป็นเซลล์มะเร็ง
โดยการป้องกันอันตรายของ  DNA  หรือยีนส์ในเซลล์จากการ
กลายพันธุ์ และป้องกัน RNA ที่ทำ�หน้าที่สังเคราะห์โปรตีนใน
เซลล์จากการกลายพันธุ์ด้วย
5. ล้างพิษโลหะหนัก โดยการจับโลหะหนักออกจากร่างกาย อัลฟา
ไลโปอิค แอซิด เป็น Chelating Agent คือ สารจับโลหะหนัก
ออกจากร่างกายทุกส่วนที่มีประสิทธิภาพสูงมาก   โดยเฉพาะ
สารปรอท และยังจับโลหะหนักชนิดอื่นได้ด้วย มีอาร์เซนิค
ทองแดง เหล็กส่วนเกิน แคดเมียม สังกะสี แคลเซียมส่วนเกิน
และตะกั่ว
6. ปรับสมดุลความดันโลหิต
7. ปรับสมดุลน้ำ�ตาลในเลือด

เอก

บทบาทของอะเซทิล แอล คาร์นิทีน
ในร่างกาย

References :

่าน

ฯเท

ิษัท
บร

ยใน

ภา

าย

รรย

รบ

กา

ื่อ
รเพ
สา

1. ป้องกันความเสื่อมของไมโตคอนเดียร โดยที่อะเซทิล แอล
คาร์นิทีน โคเอนไซม์ คิวเท็น และอัลฟา ไลโปอิค แอซิด ทำ�งาน
ร่วมกันในการปกป้องไมโตคอนเดียร ทำ�ให้เรามีพลังงานพอที่จะมี
ชีวิตอยู่
2. ซ่อมแซมเซลล์สมอง หรือเซลล์ประสาททีไ่ ด้รบั บาดเจ็บ หรือ
เสือ่ ม หรือเจ็บป่วย
3. ปกป้องเซลล์สมองไม่ให้เสียหายจากการขาดเลือดชั่วขณะ
4. ปกป้องเซลล์สมองจากสารพิษพวก Glutamate และ Ammonia
ซึ่งสำ�คัญมากกับผู้ป่วยโรคไต เพราะในผู้ป่วยโรคไต ร่างกายอาจ
มีแอมโมเนียเกิน เป็นพิษกับสมอง แต่มีอะเซทิล แอล คาร์นิทีน
ป้องกันอยู่ ก็จะลดอันตรายลง
5. เพิม่ ความจำ� มีงานวิจยั ว่า การรับประทาน Acetyl-L-Carnitine
ทำ�ให้อารมณ์ดีขึ้น ความจำ�ดีขึ้น ทั้งความจำ�เดิม และความจำ�
ใหม่ๆ โดยการเพิ่มการสร้างสารสื่อประสาทที่ชื่อ อะเซทิล โคลีน
(Acetylcholine)
6. เป็นความหวังใหม่ของการป้องกัน หรือร่วมรักษาความจำ�เสือ่ ม
ชนิดอัลไซม์เมอร์ โดยการไปลดการสะสมคราบสีเหลืองที่ทำ�ให้
สมองเสื่อม ที่เรียกว่า เบต้า อะมิลอยด์ พลั๊ค (Beta Amyloid
Plague)
7. เพิ่มพลังงานให้กับเซลล์ทั่วร่างกาย โดยการดึงไขมันเข้าไปใน
ไมโตคอนเดียร ซึง่ เป็นอวัยวะเล็กๆ ในเซลล์ ไขมันทีถ่ กู ดึงเข้าไปจะถูก
เผาผลาญให้เกิดพลังงานให้เซลล์น�ำ ไปใช้ คาร์นทิ นี เป็นอาหารเสริม
อีกตัวหน่ึงที่ถูกจดเป็นยาด้วยในสหรัฐ ทำ�ให้กล้ามเนื้อหัวใจที่
อ่อนแรงทำ�งานได้ดขี น้ึ และมีการนำ�มาใช้ในโรคกล้ามเนือ้ อ่อนแรง
ภาวะอ่อนแรง อ่อนเปลี้ย กล้ามเนื้อ และหัวใจขาดพลังงาน
8. กระตุ้นภูมิต้านทาน
9. ชะลอความชรา และลดเม็ดสีชนิดหน่ึง ที่เป็นสัญลักษณ์
ของความแก่ ทีช่ อ่ื ไลโปฟิวซิน (Lipofuscin) ทีท่ �ำ ให้เวลาคนแก่ตวั
ลง ผิวจะเป็นจุดด่างๆ ดำ�ๆ บางทีก็เกิดจุดสีขาวๆ หรือสีเหลืองๆ
หรือสีน้ำ�ตาลๆ ตามแขนขา

ั้น

1. Wollin SD, Jones PJ. Alpha-lipoic acid and cardiovascular disease. J
Nutr. (2003)
2. Shay KP, et al. Alpha-lipoic acid as a dietary supplement: molecular
mechanisms and therapeutic potential. Biochim Biophys Acta. (2009)
3. Acetyl-L-carnitine. Monograph” (PDF). Alternative Medicine Review. 15
(1): 76–83. April 2010
4. Bieber LL (1988). “Carnitine”. Annual Review of Biochemistry. 57: 261–
83.
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พรมมิ สมุนไพรเพิ่มความสามารถ
ในการจดจำ� และการเรียนรู้

เอก
ื่อ
รเพ
สา

พรมมิ (Bacopa monnieri) เป็นสมุนไพรดั้งเดิมที่มีการใช้ในการแพทย์อายุรเวทของอินเดีย
มีสรรพคุณบำ�รุงความจำ� บำ�รุงสมอง รักษาอาการไข้ รวมทั้งมีการใช้ในตำ�รับยาไทยหลายตำ�รับ
นอกจากเพิม่ ความสามารถในการจดจำ�แล้ว มีงานวิจยั
หลายชิ้น พบว่า สมุนไพรพรมมิ ใช้ลดความตื่นเต้น และ
คลายเครียดได้ด้วย งานวิจัยมีทั้งที่ทำ�ในผู้สูงอายุ และคนใน
วัยหนุ่มสาว ประสิทธิภาพของสมุนไพรพรมมิในการนำ�มาใช้
คลายเครียด ทำ�ให้สมุนไพรชนิดนี้ มีฤทธิ์เป็น Adaptogenic
Herbs ซึ่งทำ�ให้ร่างกายปรับตัวเข้ากับความเครียด ทั้งจาก
ภายใน และภายนอกร่างกายได้ และถูกนำ�มาใช้ร่วมบำ�บัดใน
โรคต่อมหมวกไตอ่อนแรง
กลไกในการเพิม่ ความสามารถในการจดจำ�ของพรมมิ
เกิดจากการกระตุ้นการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาท โดย
การเพิ่มความเร็วในการสื่อสาร  รวมทั้งกระตุ้นการงอกใหม่
ของปลายประสาท และพรมมิยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
ประสิทธิภาพสูง ยังเพิ่มการไหลเวียนโลหิตที่ไปเลี้ยงสมอง
ปกป้องเซลล์สมอง และลดค่าการอักเสบของสมอง
พรมมิมคี วามปลอดภัย เนือ่ งจากมีการใช้มายาวนาน
ทั้งในตำ�รับยาไทย และตำ�รับยาอายุรเวทของอินเดีย มี
การศึกษาทั้งพิษเรื้อรัง พิษกึ่งเรื้อรัง และพิษเฉียบพลันใน
มนุษย์ ไม่พบพิษ หรือผลข้างเคียง

ิษัท
บร

ยใน

ภา

าย

รรย

รบ

กา

งานวิจัยจากสำ�นักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัย  มหาวิทยาลัย
แม่ฟา้ หลวง พบว่า การให้อาสาสมัครสุขภาพดี อายุระหว่าง 30-40 ปี
จำ�นวน 19 คน รับประทานสารสกัดพรมมิวันละ 300 มิลลิกรัม
หลังอาหารเช้า เป็นระยะเวลา  60  วัน  ทำ�ให้เพิม่ ความสามารถใน
การจดจำ�ของอาสาสมัครอย่างมีนยั สำ�คัญ เทียบกับกลุม่ ทีก่ นิ ยาหลอก
โดยประเมินผลจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการจดจำ�  n-back
working memory test งานวิจยั อีกหนึง่ ชิน้ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
พบว่า การรับประทานพรมมิ ทำ�ให้คลื่นสมองที่เป็นคลื่นอัลฟา มี
เพิ่มมากขึ้น สร้างความรู้สึกสงบ และผ่อนคลาย

References :

ฯเท

1. การศึกษาผลของสารสกัดจาก BACOPA MONNIERI WETTST ทีม่ ตี อ่
ความสามารถในการจดจำ�  โดยณัฐสุขวัญ รุ่งโรจน์วุฒิกุล สำ�นักวิชา
เวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ั้น

่าน

2. Neuropsychopharmacological effects of the Ayurvedic
nootropic Bacopa monniera Linn. (Brahmi).
3. Ven Murthy MR, et al. Scientific basis for the use of
Indian ayurvedic medicinal plants in the treatment
of neurodegenerative disorders: ashwagandha.
Cent Nerv Syst Agents Med Chem. (2010)
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สารอาหารกระตุ้น

การงอกใหม่

เอก

ของเส้
น
ผม
และป้องกันผมร่วง
ื่อ
รเพ
สา

กา

ผมร่วงคือความทุกข์ใจ ไม่วา่ จะเกิดกับเพศใด
วัยใด ไทยธรรมขอนำ�เสนอสูตรอาหารเพื่อ
กระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมที่คุณรัก

หลักของผมบางและผมร่วง ทำ�ให้ลดปัญหาสิว และหน้ามัน และ
ต่อมลูกหมากโตได้ด้วย

ผงเมล็ดฟักทอง (Pumpkin Seed)

ั้น

ยืดระยะ
เวลาเติบโต (Anagen Phase) ให้ผมอยูบ่ นหนังศีรษะนานขึน้
ทำ�ให้เกิดการงอกของผมใหม่ และลดผมที่อยู่ในระยะหลุดร่วง
(Telogen Phase) ให้มีปริมาณน้อยลง ทำ�ให้ผมร่วงน้อยลง
ยับยัง้ การเปลีย่ นฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเทอโรน (Testosterone)
เป็นไดไฮโดรเทสโทสเทอโรน (Dihydrotestosterone) สาเหตุ

่าน

สารสกัดจากใบตอง (Banana Leaf)

ฯเท

ปกติเส้นผมบนหนังศีรษะมีประมาณ 100,000 เส้น อยูใ่ นระยะ
หลุดร่วงร้อยละ 10-15  คือ ประมาณ 10,000 เส้น / 100 วัน
ผมจึงร่วงเฉลี่ย 100 เส้นต่อวัน

ิษัท
บร

ยใน

ภา

าย

รรย

รบ

ยับยั้งการ
เปลี่ยนฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเทอโรน  (Testosterone)  เป็น
วงจรการเติบโตของเส้นผมมี 3 ระยะ
ไดไฮโดรเทสโทสเทอโรน  (Dihydrotestosterone)  สาเหตุหลัก
1. ระยะเติบโต (Anagen Phase หรือ Growing Phase)
ของผมบาง  และผมร่วง  ทำ�ให้ลดปัญหาสิว  และหน้ามัน  และ
ต่อมผมอยูล่ กึ ในชัน้ หนังแท้ มีสเี ข้ม เลือดมาเลีย้ งมาก ใช้เวลา
ต่อมลูกหมากโตได้ด้วย
ประมาณ 1,000 วัน หรือ 3 ปี เป็นผมส่วนใหญ่ ร้อยละ
85-90 บนหนังศีรษะ
2. ระยะเปลี่ยนแปลง  (Catagen  Phase)  เป็นระยะที่มี ซีลีเนียม อะมิโน แอซิด คีเลท (Se AAC) ป้องกัน
การเปลีย่ นแปลง (Transitional Phase) ต่อมผมจะเลือ่ นสูงขึน้ การหลุดร่วงของเส้นผม ลดการเกิดรังแค กระตุ้นการงอกใหม่ของ
สีเริม่ จางลง แยกตัวจากเส้นเลือดทีม่ าเลีย้ ง ใช้เวลาในระยะนี้ เส้นผม
ประมาณ 10 วัน หรือ 2-3 สัปดาห์ พบจำ�นวนน้อยมาก
3. ระยะหลุดร่วง (Telogen Phase) เป็นระยะหยุดเจริญ ซิงค์ อะมิโน แอซิด คีเลท (Zn AAC) ช่วยในการสร้าง
เติบโต (Resting Phase) ผมจะเลือ่ นตัวขึน้ อยูต่ �ำ่ กว่าช่องเปิด โปรตีนให้กับเส้นผม ตั้งแต่การเจริญเติบโต ทำ�ให้เส้นผมแข็งแรง
ต่อมไขมันเพียงเล็กน้อย และจะถูกผมระยะเติบโตที่เกิดใหม่ ไม่เปราะหักง่าย
มาแทนที่ ดันให้หลุดร่วงไป ใช้เวลาประมาณ 100 วัน หรือ
3 เดือน
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หลังจากนั้นดิฉันก็ ได้กลับไปตรวจอีกครั้ง ผลปรากฏว่า
ไม่พบค่าของเชื้อมะเร็งอีกแล้ว ดิฉันดีใจมากๆ จึงติดตั้ง
เครื่องผลิตน้ำ�อัลคาไลน์ ไวทอปไว้ใช้ที่บ้าน
		
ดิฉนั เป็นคนหนึง่ ทีป่ ระสบปัญหาด้านสุขภาพ คือป่วยเป็น ได้ลองดื่มน้�ำ ด่างจากเครื่องผลิตน้ำ�อัลคาไลน์ไวทอปดูนะคะ แล้ว
มะเร็งตับมาเป็นระยะเวลานาน ดิฉนั ดูแลตัวเองด้วยการใช้ธรรมโอสถ คุณจะติดใจ ไม่อยากดื่มน้ำ�ทั่วๆ ไปอีกเลยค่ะ
ยาสมุนไพร และรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัท
ไทยธรรมฯ คือสารอาหารเพือ่ การบำ�รุงตับ และสารสกัดเมล็ดองุ่น
ผสมสารสกัดจากมะเขือเทศมาประมาณ 1 ปี จนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
และได้ทราบมาว่าเซลล์มะเร็งจะไม่สามารถอยู่ในสภาวะที่ร่างกาย
มีความเป็นด่างอ่อนๆ และมีออกซิเจนในเลือดมากๆ ได้ ซึ่งเป็น
คุณสมบัติของน้ำ�ด่างจากเครื่องผลิตน้ำ�อัลคาไลน์ไวทอป ดิฉันจึง
ซื้อน้ำ�ด่างที่ผลิตจากเครื่องผลิตน้ำ�อัลคาไลน์ไวทอปมาดื่ม เป็นน้ำ�
ที่ดื่มง่าย เพราะมีโมเลกุลเล็ก เวลาดื่มจะรู้สึกนุ่มชุ่มคอ เมื่อดื่มไป
สักระยะหนึง่ ก็รสู้ กึ ได้เลยว่าร่างกายสดชืน่ ขึน้ กว่าเดิมมาก หน้าตา
สดใสขึ้น หลังจากนั้นดิฉันก็ได้กลับไปตรวจอีกครั้ง ผลปรากฏว่า
ไม่พบค่าของเชื้อมะเร็งอีกแล้ว ดิฉันดีใจมากๆ และคิดว่าน่าจะ
เป็นประโยชน์กับคนในครอบครัว จึงติดตั้งเครื่องผลิตน้�ำ อัลคาไลน์
ไวทอปไว้ใช้ที่บ้าน ตอนนี้ทุกคนในบ้านก็เลยสุขภาพดี ไม่ป่วยง่าย
หน้าตาสวยใสกันทัง้ บ้านเลย  และดิฉนั ยังใช้ทร่ี ดั เอวไวทอปสวมใส่
ตลอดเวลาอีกด้วยค่ะ รูส้ กึ สบาย ไม่ปวดหลังเลยค่ะ อยากให้ทกุ ท่าน

คุณปาจรีย์ จุฑามณี

อายุ 61 ปี อาชีพ แม่บ้าน
จังหวัด กรุงเทพฯ

ผ่านไปเพียง 1 สัปดาห์ น้�ำ หนักของดิฉันลดไป 2.4 กิโลกรัม โดยที่ดิฉันไม่ต้อง
ออกกำ�ลังกายเลย ดิฉันจึงรับประทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆ ประมาณ 2 เดือน
น้ำ�หนักลดลงไปถึง 12.3 กิโลกรัม

Before
มิ.ย. 60 87.5 Kg.

After
พ.ย. 60 75.2 Kg.

คุณเจียมจิตต์ มาสมบูรณ์

อายุ 50 ปี อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
จังหวัด กรุงเทพฯ

ดิฉนั มีปญ
ั หาในเรือ่ งน้�ำ หนักตัวทีม่ ากถึง 87.5 กิโลกรัม
จึงทำ�ให้มีอาการเจ็บที่บริเวณหัวเข่า และฝ่าเท้า ดิฉันคิดจะ
ลดน้ำ�หนัก จึงออกกำ�ลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค และเข้า
ฟิตเนส ในระยะเวลาเกือบ 1 ปี น้ำ�หนักลดลงไป 8 กิโลกรัม
จนมีโอกาสรู้จักกับคุณจุฑามาศ สังข์อ่อง ที่แนะนำ�ให้มาตรวจ
สุขภาพเบื้องต้นกับโค้ชโต้ง หรือคุณอัครรัสมิ์ พุทธยะศิริ พบว่า
ดิฉันมีภาวะไขมันเกาะตับ โค้ชโต้งแนะนำ�ให้ลองรับประทาน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม คือ สารอาหารบำ�รุงตับ
สมุนไพรจีนชาชงเพือ่ การล้างพิษ และช่วยระบาย และสารสกัด
จากพรีไบโอติก และโพรไบโอติก ร่วมกับการใช้สตู รลดน้�ำ หนัก
แบบคีโตเจนิค ไดเอท ผ่านไปเพียง 1 สัปดาห์ น้�ำ หนักของ
ดิฉันลดไป 2.4 กิโลกรัม โดยที่ไม่ต้องออกกำ�ลังกายเลย ดิฉนั
จึงรับประทานต่อเนือ่ งมาเรือ่ ยๆ ประมาณ 2 เดือน น้�ำ หนักลดลง
ไปถึง  12.3  กิโลกรัม  ดิฉนั รูส้ กึ ดีใจมากเลยค่ะ  และทีส่ �ำ คัญ
เพื่อนร่วมงานต่างพากันทักว่าไปทำ�อะไรมา  ดูผอมลง สวยขึน้
ไม่โทรมเลย  หลังจากนัน้ ดิฉนั ก็ทดลองหยุดรับประทานผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร แต่ยังควบคุมเรื่องของอาหารเพียงอย่างเดียว

น้ำ�หนักของดิฉันก็ยังคงเท่าเดิม จนถึงปัจจุบันนี้ น้ำ�หนัก
ก็ไม่เพิ่มขึ้นเลยค่ะ ดิฉันประทับใจมากๆ ขอขอบคุณ
บริษัท ไทยธรรมฯ ที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆ มีคุณภาพ ให้เรา
ไว้ใช้ดูแลสุขภาพค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

จากค่าโคเลสเตอรอล 300 ค่าไตรกลีเซอร์ ไรด์ 400 กว่า หลังจากรับประทาน
ต่อเนือ่ งตลอด 3 เดือน ผมไปพบแพทย์ตามนัด ผลปรากฏว่า ค่าโคเลสเตอรอล
ลดลงเหลือ 160 และค่าไตรกลีเซอร์ ไรด์ก็ลดลงเหลือเพียง 143

ผมมีปัญหาเรื่องสุขภาพ คือมีค่าโคเลสเตอรอล และค่า
ไตรกลีเซอร์ไรด์สูง ทำ�ให้มักมีอาการมึนศีรษะอยู่บ่อยๆ คิดอะไร
ไม่ค่อยออก เหมือนคนความจำ�เสื่อม หงุดหงิดง่าย จนได้ไปตรวจ
สุขภาพประจำ�ปี และพบว่าตัวเองมีค่าโคเลสเตอรอลสูงถึง 300  
และค่าไตรกลีเซอร์ไรด์สูงถึง 400 กว่า ผมจึงเริ่มหันมาดูแลสุขภาพ
ด้วยการควบคุมอาหาร ออกกำ�ลังกาย และรับประทานยาตามแพทย์สง่ั
ช่วงแรกก็ผมปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แต่ต่อมาก็คุมได้บ้างไม่ได้บ้าง จน
ทำ�ให้ค่าโคเลสเตอรอล และค่าไตรกลีเซอร์ไรด์เพิ่มสูงขึ้นอีก ผมก็
พยายามดูแลตัวเอง และพบแพทย์ทกุ 3 เดือน จนผมมีโอกาสฟังรายการ
วิทยุ TDA Healti  Secret On Radio ทางคลืน่ ความถี่ FM 101 Mhz.
ที่คุณเปิ้ล จารุณี เดส์แน็ช และคุณยุ้ย ดร. อาริญา สาริกะภูติ เป็น
ผูด้ �ำ เนินรายการ  ก็เริม่ สนใจ  จึงติดต่อไปที  
่ บริษทั   ไทยธรรมฯ เพือ่
ขอคำ�แนะนำ�  และผมได้พบกับโค้ชพิชา หรือคุณณพิชญา เลิศวาทิน
ทีแ่ นะนำ�ให้ผมรับประทานน้�ำ มันงาขีม้ อ้ นผสมน้�ำ มันกระเทียม และ
สมุนไพรจีนชาชงเพื่อการล้างพิษ และช่วยระบาย ควบคู่ไปกับ
ควบคุมการรับประทาน และออกกำ�ลังกาย หลังจากรับประทานต่อเนือ่ ง
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ตลอด 3 เดือน ผมไปพบแพทย์ตามนัด ผลปรากฏว่า ค่า
โคเลสเตอรอลลดลงเหลือ 160 และค่าไตรกลีเซอร์ไรด์ก็
ลดลงเหลือเพียง 143 ผมดีใจ และประทับใจในผลิตภัณฑ์
ของไทยธรรมมาก ผมต้องขอบคุณบริษัท ไทยธรรมฯ ที่มี
ผลิตภัณฑ์ดีๆ ที่ช่วยทำ�ให้ผมมีสุขภาพที่ดี และแข็งแรง
ขึ้นครับ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

คุณนิพนธ์ เฮงสมบูรณ์
อายุ 69 ปี อาชีพ ข้าราชการบำ�นาญ
จังหวัด กรุงเทพฯ

เหลือเชื่อมากเลยค่ะ ไม่คิดว่าเพียงแค่ใส่ถุงเท้าไวทอปก็สามารถ
ช่วยลดอาการปวด และอาการเท้าบวมได้

คุณวฤนดา จงอุดมชัยกิจ
อายุ 53 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด กรุงเทพฯ

เมื่อปี 2016 ดิฉันเกิดอุบัติเหตุจนกระดูกเท้าร้าว
แพทย์แจ้งว่าต้องเข้าเฝือกนาน 2 เดือน แต่หลังจากใส่เฝือก
ได้เพียง 1 เดือน ดิฉนั มีความจำ�เป็นต้องไปยืนทำ�อาหารแทน
แม่ครัวทีร่ า้ น จึงขอแพทย์ถอดเฝือกก่อนกำ�หนด ตอนแรกแพทย์
ก็ไม่ยอม แต่ดิฉันอ้อนวอนจนได้ถอดเฝือก แต่แพทย์สั่งว่า
ห้ามยืน หรือเดินโดยเด็ดขาด นั่งรถก็ให้ยกเท้าสูง ถึงที่หมาย
ก็ให้นอนอย่างเดียว ดิฉันก็รับปาก แต่ในความเป็นจริง ดิฉัน
ต้องมายืนทำ�อาหารตั้งแต่ 9 โมงเช้า ถึงประมาณทุ่มครึ่ง
ตอนนัน้ ดิฉนั รูส้ กึ ปวดเท้ามาก และเท้าก็บวมมากด้วย ปวดจน
นอนไม่หลับ จนนึกขึ้นมาได้ว่าดิฉันมีถุงเท้าไวทอปอยู่ คืนนั้น
จึงใส่นอน พร้อมกับรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำ�มัน
ผลกุหลาบสกัดผสมน้�ำ มันปลาสูตร EPA เข้มข้น และสารสกัด
จากกระดูกอ่อนปลาฉลามผสมคอลลาเจน สักพักความปวด
ก็ทุเลาลง ทำ�ให้หลับได้ในคืนนั้น ตื่นเช้ามาก็แปลกใจมาก
เพราะเท้าไม่บวม และไม่ปวดเลย ดิฉันเลยใส่ถุงเท้าไวทอป
ไปยืนทำ�ครัวด้วยตลอด และรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อย่างต่อเนื่อง ประมาณ 3 เดือนก็กลับไปพบแพทย์อีกครั้ง
ผลปรากฏว่า กระดูกที่เคยร้าว หายเกือบเป็นปกติ จนแพทย์

เอ่ยปากชมเลยค่ะ เหลือเชื่อมากเลยค่ะ ไม่คิดว่าเพียงแค่ใส่
ถุงเท้าไวทอปก็สามารถช่วยลดอาการปวด และอาการเท้าบวมได้
ดิฉนั ประทับใจในเส้นใยอัจฉริยะไวทอปมาก จึงซือ้ ทีป่ ดิ ตาไวทอป
ให้ทุกคนในครอบครัวใช้ด้วย และติดตั้งเครื่องผลิตน้ำ�อัลคาไลน์
ไวทอปด้วยค่ะ ดิฉนั ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ของบริษทั ไทยธรรมฯ
ที่ทำ�ให้ดิฉัน และครอบครัวมีสุขภาพที่ดี
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ดิฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าภายใน 3 เดือน จะสามารถลดน้�ำ หนักได้ถึง 7 กิโลกรัม
ดิฉันมีปัญหาน้ำ�หนักตัวที่เกินมาตรฐาน เพราะว่าสูง
เพียง 150 เซนติเมตร แต่น้ำ�หนักมากถึง 55 กิโลกรัม มีแต่คน
ทักว่าอ้วน ดิฉันจึงเริ่มต้นลดน้ำ�หนักอย่างจริงจัง ด้วยการควบคุม
อาหาร และออกกำ�ลังกายอย่างหนัก แต่น�ำ้ หนักก็ไม่ลง จึงเริม่ มองหา
ตัวช่วย คือ ดืม่ กาแฟลดน้�ำ หนัก และรับประทานยาลดความอ้วน
น้�ำ หนักก็ลงบ้างนะคะ แต่เวลาที่ดิฉันออกกำ�ลังกาย หรือทำ�งาน
ที่ต้องใช้ก�ำ ลัง ตามบริเวณข้อพับแขน ขาหนีบจะมีจุดสีแดงเล็กๆ
ขึ้นเต็มเลยค่ะ คิดว่าเป็นผลข้างเคียงของยาลดความอ้วน ดิฉันจึง
หยุดใช้ยาอย่างเด็ดขาด จนมีโอกาสเห็นโพสต์ใน Facebook ของ
โค้ชปุ๊ก หรือคุณมินทร์ลดา ฮกชุน และโค้ชเอิร์ท หรือคุณนเรศ
จันทราพัฒนะ  เรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่มีผลข้างเคียงกับ
สุขภาพ จึงติดต่อไป โค้ชทั้ง 2 ได้นัดให้ดิฉันไปตรวจสุขภาพ
เบื้องต้น พร้อมกับแนะนำ�ให้ใช้สูตรคีโตเจนิค ไดเอท ควบคู่กับใช้
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม คือ สมุนไพนจีนชาชงเพื่อ
การล้างพิษ และช่วยระบาย สารสกัดจากพรีไบโอติก และ
โพรไบโอติก น้�ำ มันมะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น และน้�ำ มันปลา
สกัดชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น ผ่านไป 1 เดือนน้ำ�หนักของ
ดิฉันลดลงไป 2.5 กิโลกรัม และได้กลับไปตรวจสุขภาพดูอีกครั้ง

ผลปรากฏว่า ไขมันลดน้อยลง โค้ชทั้ง 2 จึงปรับเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์ให้ใหม่ เป็นสารสกัดแอลคาร์นิทีนเพื่อกระชับ
สัดส่วน และดื่มสมุนไพรจีนชาชงเพื่อการล้างพิษ และช่วย
ระบายตลอดวัน และออกกำ�ลังกายร่วมด้วย เพียง 2 เดือน
น้�ำ หนักก็ลดไปอีก 4.5 กิโลกรัม ดิฉนั ไม่อยากเชือ่ เลยว่าภายใน
3 เดือน จะสามารถลดน้ำ�หนักได้ถึง 7 กิโลกรัม ดิฉันดีใจ
มากๆ ค่ะ ที่น�้ำ หนักลดลง และยังไม่มีผลข้างเคียงกับสุขภาพ
ด้วย ต้องขอขอบคุณโค้ชทั้ง 2 และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของไทยธรรม ที่ท�ำ ให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
Before
ก.ย. 60 55 Kg.

After
พ.ย. 60 48 Kg.

คุณเนื้อทอง แดงโชติ

อายุ 46 ปี อาชีพ รับราชการ
จังหวัด ปราจีนบุรี

ผมรับประทานต่อเนื่องประมาณ 3 สัปดาห์
ความดันโลหิตที่เคยสูงถึง 250 ก็ลดลงมาเหลือ 120

คุณวีระพงษ์ รัตนบุรี

อายุ 39 ปี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน
จังหวัด นครศรีธรรมราช

ผมมีปัญหาสุขภาพ คือความดันโลหิตสูง ทำ�ให้
มักมีอาการปวดหัว มึนหัวอยูบ่ อ่ ยๆ มีอาการเพลีย ง่วงนอน
และอยากจะนอนตลอดเวลา ผมก็ได้แต่รบั ประทานยาแก้ปวด
อาการก็ดขี น้ึ บ้าง แต่วนั ต่อๆ มา ก็กลับมาปวดอีก ปวดจน
นอนไม่หลับ แถมยังปวดทุกวัน และปวดมากขึน้ ด้วย ผมไป
ปรึกษาเภสัชกรทีร่ า้ นยา ได้ยาแก้ปวดไมเกรนมารับประทาน
แต่ก็ไม่หาย จึงตัดสินใจไปพบแพทย์ แพทย์แจ้งว่าผม
มีความดันโลหิตสูงถึง 250 ยังโชคดีที่เส้นเลือดไม่แตก
แพทย์ก็จ่ายยามาให้รับประทานเพื่อบรรเทาอาการ  จนมี
โอกาสเห็นโพสต์ใน Facebook ของโค้ชหนู หรือคุณนฤมล
สังข์เกิดสุข ทีโ่ พสต์เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพือ่ รักษา
โรคความดันโลหิต จึงติดต่อไป และได้รับคำ�แนะนำ�เรื่อง
วิธฝี กึ หายใจ เรือ่ งอาหารการกิน การออกกำ�ลังกาย และให้
ผมรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม คือ
น้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น และ
น้ำ�มันงาขี้ม้อนผสมน้ำ�มันกระเทียม   หลังจากรับประทาน

1 สัปดาห์ อาการปวดหัวก็ลดลง ผมรับประทานต่อเนื่อง
ประมาณ 3 สัปดาห์ ความดันโลหิตที่เคยสูงถึง 250 ก็ลดลง
มาเหลือ 120 และหลังจากรับประทานครบ 1 เดือน ก็ไม่มี
อาการปวดหัวอีกเลย   ผมดีใจมากๆ   เพราะต่อไปนี้ผมไม่ต้อง
รับประทานยาแก้ปวด  หรือยาแก้ปวดหัวไมเกรนอีกแล้ว
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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กันยายน 2017

กันยายน 2017

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กันยายน 2017

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กันยายน 2017

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,046,980 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 450,070 บาท

ตุลาคม 2017

ตุลาคม 2017

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน ตุลาคม 2017

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน ตุลาคม 2017

คุณมนต์สินี สิงห์กิจขจร

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ จ.จันทบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,231,440 บาท

New
Active
Recruit
2017
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ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 431,545 บาท

คุณโสน โพธิ์คำ�
กันยายน 2017

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน กันยายน 2017
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 21 ท่าน

ตุลาคม 2017

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน ตุลาคม 2017
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 12 ท่าน

4

ผลิตภัณฑ์รางวัล
นวัตกรรมโลก 2017
ประเทศโครเอเชีย
ในเดือนพฤศจิกายน 2017 ที่ผ่านมา บริษัท
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด เข้าร่วมประกวดผลิตภัณฑ์
คว้า 4 รางวัล จากเวทีประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก
budiuzor inova 2017 ณ เมือง Osijek ประเทศโครเอเชีย
จากการส่ง 4 ผลิตภัณฑ์เข้าประกวด ดังนี้
Be Drinks Gold รางวัลเหรียญเงิน

สุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก budiuzor inova 2017

Prommi Pluz รางวัลเหรียญทอง

สุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก budiuzor inova 2017

Max Slene รางวัลเหรียญเงิน

สุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก budiuzor inova 2017

Hair Boost Lotion รางวัลเหรียญเงิน

สุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก budiuzor inova 2017

เมื่อวันที่ 18-22 ตุลาคม 2017 บริษัท ไทยธรรม
อัลไลแอนซ์ พาเหล่าสมาชิกครอบครัวไทยธรรม บินตรงสู่
นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เยี่ยมชมเมืองที่ได้รับการ
ยกย่องว่าสวย และน่าอยูท่ ส่ี ดุ ในโลก ชมหาดบอนได ถ่ายรูป
กับสะพานฮาเบอร์ และโรงละครโอเปร่า เฮ้าส์ ขึ้นกระเช้า
SCENIC WORLD สัมผัสเสน่ห์อันน่าประทับใจของอุทยาน
แห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ดูความน่ารักของจิงโจ้ และหมีโคอาล่า
ณ สวนสัตว์พื้นเมือง ปิดท้ายด้วยช้อปปิ้งกันอย่างเต็มอิ่ม
จุใจ แล้วพบกันใหม่ในทริปหน้า พาคนที่คุณรักไปเที่ยวกับ
ไทยธรรมด้วยกันนะคะ
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ไปไต้หวันกับ
Vitop Trip 2019
We love VITOP

ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนท่านผู้นำ�  ผู้เป็นเจ้าของศูนย์ใหญ่ และศูนย์ย่อย ผู้รักเส้นใยอัจฉริยะเพื่อสุขภาพไวทอป ไบโอเอนเนอร์จี ในเดือนมีนาคม 2019 ด้วยทริป
ท่องเที่ยวสุดประทับใจ เยือนประเทศไต้หวัน 4 วัน 3 คืน สนุกสนานกับการแช่น้ำ�แร่ในห้องพักส่วนตัว ล่องเรือชมความงามในทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับ
ภาพวาด เปรียบเสมือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน นมัสการศาลเจ้าขงจื้อ และศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ เยี่ยมชมวัดจงไถฉานซื่อ ซึ่งเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน
งบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้านบาท ชมอุทยานเย๋หลิ่ว เดินทางสู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์ไต้หวัน มีทั้งแหล่งเสื้อผ้า
แบรนด์เนมต่างๆ ด้วยเงื่อนไขสุดพิเศษ เฉพาะศูนย์ใหญ่ และศูนย์ย่อยเท่านั้น

พาคนที่คุณรัก ท่องเที่ยวไปกับเรา ครอบครัวไทยธรรม ด้วยกติกาที่คุณทำ�ได้
กติกาท่องเที่ยว
กฎเกณฑ์การคิดคะแนน
1. เป็นผู้น�ำ ที่เปิดศูนย์ใหญ่ หรือศูนย์ย่อย
2. มียอดจำ�หน่ายไวทอป (รวมผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะ MBF®
และเครื่องผลิตน้ำ�อัลคาไลน์ไวทอป ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม
2017 ถึง 5 ธันวาคม 2018 (12 เดือน) 1,500,000
คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ 125,000 คะแนน)
3. Vitop Trip 2019 ไม่สามารถนำ�ยอดผลิตภัณฑ์ไวทอป ไปรวม
กับโปรโมชัน่ ยอดศูนย์ประจำ�เดือนได้

1. คะแนนทุกคะแนน นำ�ไปรวม Trip ใหญ่ต่างประเทศ และคะแนน
Booming Thaidham
2. คะแนนทุกคะแนน สามารถนำ�มาคำ�นวณเป็นตั๋วฟรี หรือส่วนหนึ่ง
ของตั๋ว Vitop Trip 2019 ได้
3. เมื่อสิ้นสุดการนับคะแนน Vitop Trip ในวันที่ 5 ธันวาคม 2018
ท่านสามารถนำ�คะแนน 1.5 ล้านคะแนน มาแลกเป็นตัว๋ ไปท่องเทีย่ ว
หรือโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม หรือเวชสำ�อาง มูลค่าเท่าตั๋ว
ท่องเที่ยวตามโปรโมชั่นศูนย์ย่อยของเดือนมกราคม 2019

2018
สู่ดินแดนแห่งทะเลทรายสุดอัศจรรย์
ท่องเที่ยวดูไบ 5 วัน 3 คืน

เยี่ยมชมกรุงอาบูดาบี้ เมืองที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นสรวงสวรรค์แห่งทะเลทราย นำ�ท่านชม
Sheikh Zayed Mosque  สุเหร่าประจำ�สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  ทีใ่ หญ่โตเป็นอันดับ  3  ของโลก
ชม Heritage Village หมูบ่ า้ นพืน้ เมือง จำ�ลองความเป็นอยูข่ องชาวเบดูอนิ ทีเ่ คยเร่รอ่ นอยูใ่ นทะเลทราย
เยี่ยมชมห้างดูไบ ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่
ภายใน ชมน้ำ�พุเต้นระบำ�ที่สวยงามติดอันดับต้นของโลก ถ่ายรูปกับ “บุรจญ์คาลิฟา” ตึกที่สูงที่สุด
ในโลก ชม Medinat Jumeirah Souk เวนิสแห่งดูไบ ชมทัวร์ทะเลทรายแห่งความอัศจรรย์

พาคนทีค่ ณ
ุ รัก ท่องเทีย่ วไปกับเรา ครอบครัวไทยธรรม ด้วยกติกาทีค่ ณ
ุ ทำ�ได้
กติกาท่องเที่ยว
กฎเกณฑ์การคิดคะแนน
1. มีตำ�แหน่งโกเมนขึ้นไป
2. เก็บคะแนน 12 เดือน (สิงหาคม 2017กรกฎาคม 2018) ท่องเที่ยวประมาณ ตุลาคม
2018
3. คะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัว 12 เดือน สะสม
รวมกัน 360,000 คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ
30,000  คะแนน)  และคะแนนยอดกลุ่ม
ของลูกโกเมนชั้นที่ 1 รวมกัน 2,300,000
คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ 192,000 คะแนน
หากมีโกเมน 8 คน เฉลี่ยยอดกลุ่มคนละ
24,000 คะแนนต่อเดือน)
4. ต้องยืน่ ใบสมัคร Promotion ท่องเทีย่ วก่อนวันที่
30 มิถนุ ายน 2018
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1. ผู้สมัครทุกท่านจำ�เป็นต้องผ่านกติกาข้อแรก
(ยอดซื้อกลุ่มส่วนตัวสะสม 12 เดือน รวมกัน
360,000 คะแนน) เพื่อรับสิทธิ์การไปท่องเที่ยว
กับไทยธรรม
2. ผู้สมัครที่ผ่านกฎกติกาข้อแรก สามารถนำ�คะแนน
ยอดซื้อกลุ่มส่วนตัวชั้นที่ 1 มาคำ�นวณมูลค่าตั๋ว
ตามจริง เช่น ทำ�คะแนนได้ 40% จากกติกา จะต้อง
จ่ายค่าตั๋วมูลค่า 60%
3. หากมียอดกลุม่ ส่วนตัวของลูกชัน้ ที่ 1 สะสมเกินกว่า
50%  ( คะแนนกลุม่ ลูกโกเมนชัน้ ที่ 1 สะสมเกิน
1,150,000 คะแนน ) มีสิทธิ์รับการ Roll Up   
คะแนนจาก Down-Line
4. คะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัวที่ท�ำ คะแนนเกิน 50%
ของกฏเกณฑ์ข้อ 1 จะถูก Roll Up ขึ้นไปเป็น
คะแนนท่องเที่ยวของ Up-Line ที่สมัครท่องเที่ยว
ต่างประเทศ

ให้รางวัลกับตัวเอง และคนที่คุณรัก ไปท่องเที่ยวดูไบ
ดินแดนแห่งทะเลทรายสุดอัศจรรย์กับไทยธรรมนะคะ

Destiny
Booming Thaidham

23-25 กุมภาพันธ์ 2018

เราไม่ ได้พบกัน
โดยบังเอิญ แต่เป็น
เพราะพรหมลิขิต
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ขอเรียนเชิญพี่น้องครอบครัวไทยธรรม เข้าร่วมงาน Booming
Thaidham ครั้งที่ 23 ซึ่งเป็นเดือนเกิดย่างเข้าปีที่ 14 ของครอบครัวไทยธรรม  
ใน Theme งาน “Destiny ” เธอคือพรหมลิขิต ที่ “ฟ้าประทาน” ฟอร์ร่า พาร์ค
วังน้ำ�เขียว แหล่งโอโซนอันดับ 7 ของโลก ในบรรยากาศของสายน้ำ�  สายลม
แสงแดด ทะเลหมอก ขอบฟ้ากว้าง และโซนไม้ดอกนานาพันธุ์ กินไข่ไก่อารมณ์ดี
กลางทุ่งกุหลาบหลายร้อยสายพันธุ์ ปาร์ตี้ และเต้นรำ�ท่ามกลางสายลมหนาว   
พบกับเพื่อนใหม่ รื่นรมย์กับมิตรภาพเก่าแก่ รับฟังความรู้เรื่องการเกษตรแบบ
พอเพียง ผักสวนครัวภายในบ้านตามแนวพ่อหลวง จากเกษตรกรผู้เพาะปลูกจริง
และกิจกรรมสนุกสนานอีกมากมาย โดยทีมวิทยากรผู้ชำ�นาญ พบกับผลิตภัณฑ์
และความรูใ้ หม่ๆ ทางการแพทย์ สนุกสนานกับ “ร้อง เล่น เต้น รำ� ในสายลมหนาว
Dance in the Park” ลุ้นรับของรางวัลมากมาย พบกับ Buddy คนใหม่ ที่
“ฟ้าประทาน” มาให้เรา
ก้าวเข้าสู่ปีที่ 14 ร่วมกับครอบครัวไทยธรรม ร่วมเป็นส่วนสำ�คัญ ใน
งานสัมมนาที่แสนอบอุ่น ไปด้วยไมตรีจิต มิตรภาพ และความรัก ด้วย 2 เงื่อนไข
ที่ท่านทำ�ได้แน่นอน
1. เป็นผู้นำ�ระดับโกเมนขึ้นไป
2. มียอดกลุ่มส่วนตัว (PGPV-แผนหลัก) 120,000 บาท สะสมในระยะเวลา 2
เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2017 – ธ.ค. 2017
แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์สู่ความสำ�เร็จกับพี่ๆ น้องๆ
ไทยธรรม สร้างสรรค์สังคมแห่งความดีงาม มาร่วมเป็นครอบครัวที่   2 กับเรา
เปิดโอกาสดีๆ ให้กับชีวิต เปิดโลกธุรกิจอิสระ สัมผัสความรัก และพลังแห่งรัก
จากไทยธรรม อัลไลแอนซ์

สนใจสอบถามรายละเอียด และแจ้งความจำ�นงเข้า
ร่วมงานได้ท่ี แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-363-7699

เพือ่ เป็นการอำ�นวยความสะดวกในการให้บริการแก่สมาชิกไทยธรรมฯ ทุกท่าน จึงขอแจ้งเป็นข้อๆ ดังนี้

1. เวลาทำ�การของบริษทั ฯ
3.2 ส่งทางรถทัวร์ รถตู้ NTC และ Kerry
วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดบริการ 10.00 – 19.00 น.
(กรณีทา่ นโอนเงินเข้าบัญชีบริษทั ฯ)
วันอาทิตย์ และวันหยุดบริษทั ฯ หยุดตามวันนักขัตฤกษ์
3.3 ส่งโดย Messenger
2. วิธกี ารชำ�ระค่าสินค้ามี 3 วิธี ดังนี้
เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สัง่ ซือ้ ล่วงหน้า
2.1 ชำ�ระเป็นเงินโอน
อย่างน้อย 1 วัน
โดยท่านโอนเงินเข้าบัญชี บริษทั ฯ ตามราคาสินค้า
4.ค่าจัดส่งสินค้า (เริม่ 7 มี.ค. 2008)
และแฟกซ์ใบโอนเงินพร้อมกับรายการทีส่ ง่ั มาที่
4.1 จัดส่งทางไปรษณีย์
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์แฟกซ์ 02-363-4422
• สัง่ ซือ้ 3,000 บาท ขึน้ ไป จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
โอนเข้าบัญชีชอ่ื ...บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
• สัง่ ซือ้ 5,000 บาท ขึน้ ไป จัดส่งฟรี (EMS)
• ธนาคาร กรุงเทพ สาขา อินทรารักษ์
• สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 3,000 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS)
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 212-0-81073-0
• สัง่ ซือ้ 3,000 – 4,999 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS)
• ธนาคาร กสิกรไทย สาขา พระราม 9
4.2 จัดส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 713-2-33215-5
• ระบุรถทัวร์ หรือรถตู้
• ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนสุขาภิบาล 1
- สัง่ ซือ้ 10,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 265-1-22092-8
- สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 10,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
• ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนนวมินทร์
• จัดส่งโดย บริษทั ขนส่ง NTC
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 077-2-43476-3
- สัง่ ซือ้ 5,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
2.2 ชำ�ระเป็นเงินสด
- สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท
• ซือ้ สินค้าด้วยตนเองทีบ่ ริษทั ฯ
4.3 จัดส่งโดย Messenger
2.3 ชำ�ระด้วยบัตรเครดิต
• สัง่ ซือ้ 5,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
• ซือ้ สินค้าด้วยตนเองทีบ่ ริษทั ฯ
• สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
• ไม่คดิ ค่าธรรมเนียม กรณีช�ำ ระ 1,000 บาทขึน้ ไป
4.4 จัดส่งโดย Kerry
3.วิธกี ารส่งสินค้ามี 3 วิธี ดังนี้
• สัง่ ซือ้ 5,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
3.1 ส่งทางไปรษณีย์
• สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท
(กรณีทา่ นโอนเงินเข้าบัญชีบริษทั ฯ)

หมายเหตุ : กรณีทส่ี มัครสมาชิกเพียงอย่างเดียว ค่าสมัคร
สมาชิก 250 บาท ตลอดชีพ เสียค่าจัดส่งเอกสาร 50 บาท
(ลงทะเบียน) กรณีทไ่ี ม่สามารถสมัครด้วยตนเอง
สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
1. ซือ้ สินค้าในราคาสมาชิก
2. โฟลเดอร์ 1 ชุด (ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ
ทัง้ หมด รวมถึงรายละเอียดแผนการตลาดทีม่ ี
ณ ปัจจุบนั )
3. ได้รบั บัตรสมาชิก
4. ผลประโยชน์ตอบแทนตามแผนการตลาดของ
บริษทั ฯ ซึง่ จะโอนเข้าบัญชีสมาชิกในวันที่ 15
ของทุกเดือน(กรณีทต่ี รงกับวันหยุดจะโอนให้ใน
วันทำ�การถัดไป)
5. สิทธิพเิ ศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษทั
เงือ่ นไขการสมัครสมาชิก
กรอกใบสมัครด้วยตนเองเท่านัน้ โดยระบุรายละเอียด
ทีถ่ กู ต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยเฉพาะ
1.1 ชือ่ -สกุล
1.2 ทีอ่ ยูส่ �ำ หรับจัดส่งเอกสาร และสินค้าอย่างละเอียด
1.3 หมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ะดวกในการติดต่อ
1.4 เลขทีบ่ ตั รประชาชน พร้อมแนบสำ�เนา
1.5 เลขทีบ่ ญ
ั ชีออมทรัพย์ของผูส้ มัคร พร้อมแนบสำ�เนา
1.6 ชือ่ สปอนเซอร์ (ผูแ้ นะนำ�)
1.7 ค่าสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ 250 บาท
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ศูนย์ ใหญ่

บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : กรุงเทพฯ
และปริมณฑล
ศูนย์สายไหม จ.กรุงเทพฯ โทร. (02) 973-9271
ศูนย์ส�ำ โรงเหนือ จ.สมุทรปราการ โทร 081-9248998

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : ต่างจังหวัด
ศูนย์ อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร. 094-9296956
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.นครศรีธรรมราช
โทร. (075) 358-178
ศูนย์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โทร. (037) 213-502
ศูนย์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โทร. (032) 493-685
ศูนย์ อ.เมือง จ.พัทลุง โทร. (074) 615-599
ศูนย์ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 084-0573922
ศูนย์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 081-8915491

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

ID Line :

jutatip_ao

ปรับราคา Grape Seed Extract Plus Tomato Extract
เรียน สมาชิกไทยธรรมที่รักทุกท่าน
เนื่องจากบริษัทฯ ผู้ส่งวัตถุดิบ Grape Seed Extract Plus Tomato Extract ได้ขอปรับ
ราคาวัตถุดิบขึ้น ซึ่งเกิดจากต้นทุนต่างๆ ที่สูงขึ้น รวมทั้งค่าแรงที่เพิ่มขึ้น
บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด จึงมีความจำ�เป็นต้องขอความกรุณาปรับราคาผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร Grape Seed Extract Plus Tomato Extract จากราคาสมาชิก 650 บาท เป็นราคา
สมาชิก 700 บาท (700 PV/490 BV) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
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ขอแสดงความนับถือ
ดร. อาริญา สาริกะภูติ
กรรมการผู้จัดการ

