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Thaidham Allianze
ผู้น�ำ นวัตกรรมสุขภาพ
และความงาม

LYCOPENE
ไลโคปีน สารอาหาร

ต้านมะเร็ง ต้านอนุมูลอิสระ
ป้องกันโรคหัวใจ และหลอดเลือด
ป้องกัน และรักษาสิวอักเสบ

สารสกัดจาก

ใบแปะก๊วย

สมุนไพรล้านปี สารพัดประโยชน์

พรมมิ - แอล ทีอาทีน - EPA

สารอาหาร
ต้านอาการซึมเศร้า
มาต้านมะเร็งกันเถอะ

สารบัญ

No.60 February - March 2018

บ้านนี้ของเรา				
เรื่องอัศจรรย์
เมืองคนเก่ง				
แม่เหล็กบำ�บัด ศาสตร์แห่งคลืน่ พลังงานเพือ่ การบำ�บัด
คลื่นฟาร์ อินฟราเรดกับการป้องกัน
และร่วมบำ�บัดมะเร็ง
สารอาหารชะลอวัยระดับเซลล์
พรมมิ สมุนไพรเพิ่มความสามารถในการจดจำ�
และการเรียนรู้
สารอาหารกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผม
และป้องกันผมร่วง
ประสบการณ์ผู้ใช้			
หอเกียรติยศ / New Active Recruit
ประมวลภาพกิจกรรม
			
โปรโมชั่นท่องเที่ยว				
Booming ครัง้ ที่ 23 / กล่องข่าวสมาชิก
ศูนย์ใหญ่ บ.ไทยธรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com
จุฑาทิพย์ ผงพิลา
ปนัดดา วิถีพัฒน์
กมลณัฐ ศรีชาย
กุลโชค ทองดอนใหม่
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ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ 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

พฤศจิกายน 2017

พฤศจิกายน 2017

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน พฤศจิกายน 2017

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน พฤศจิกายน 2017

คุณมนต์สินี สิงห์กิจขจร

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ จ.จันทบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,296,620 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 480,155 บาท

ธันวาคม 2017

ธันวาคม 2017

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน ธันวาคม 2017

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน ธันวาคม 2017

คุณมนต์สินี สิงห์กิจขจร

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ จ.จันทบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,160,550 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 450,000 บาท

New Active Recruit 2017
คุณวาสนา จินดากูล

คุณปภาภร จิตรสมบูรณ์

คุณวราภัสร์ สุทธิชยาพิพัฒน์

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน พฤศจิกายน 2017
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 10 ท่าน

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน ธันวาคม 2017
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 9 ท่าน

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน ธันวาคม 2017
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 9 ท่าน

พฤศจิกายน 2017

ธันวาคม 2017

ธันวาคม 2017

บ้ข อาง เนนี
้
รา
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ไทยธรรม อัลไลแอนซ์
ผู้นำ�นวัตกรรมสุขภาพ และความงาม
กับ 19 รางวัลนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับโลก
บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ เปิดดำ�เนินการในวันที่
12 กุมภาพันธ์ 2548 ด้วยพันธกิจในการสร้างธุรกิจ เพือ่
คนไทย ในทุกระดับ โดยมีการคัดสรร และเลือกจัดจำ�หน่าย
สินค้าอุปโภค บริโภค ในกลุม่ ของผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพ
นวัตกรรมด้านการแพทย์ เภสัชกรรม เครือ่ งสำ�อาง และ
ผลิตภัณฑ์ท่ใี ช้ในชีวติ ประจำ�วัน โดยนำ�วัตถุดบิ คุณภาพสูง
จากทัว่ โลก ทีม่ งี านวิจยั มาจำ�หน่ายให้กบั ผูบ้ ริโภค ด้วยราคา
ยุตธิ รรม

ปี 2012 ได้รบั การคัดเลือกเป็น 1 ใน 46 บริษทั นวัตกรรมยอดเยีย่ ม
โดยสำ�นักนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(NIA)
ปี 2012 รางวัล 1 ใน 10 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมดีเด่น จาก
“Silkane” ผลิตภัณฑ์รักษาสิว และรอยแผลเป็นจากสิว โดย
บริษัท เอทิกา จำ�กัด บริษัทวิจัยผลิตภัณฑ์ในเครือของไทยธรรม
จากสำ�นักนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (NIA)

ตลอดระยะเวลาในการดำ�เนินการของบริษทั ฯ ใน 13 ปี
ที่ผ่านมา เราได้รับรางวัลต่างๆ จากหน่วยงานของทั้งรัฐบาล ปี 2014 รางวัลบริษทั ธุรกิจใหม่ยอดเยีย่ ม จากโครงการเสริมสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ กระทรวงอุตสาหกรรม (NEC)
และเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ดังนี้

รางวัลจากสถาบันภายในประเทศ

ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 46 บริษัท
นวัตกรรมยอดเยี่ยม ปี 2012
โดยสำ�นักนวัตกรรมแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (NIA)

รางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมดีเด่นประจำ�ปี 2012
“Silkane” ผลิตภัณฑ์รกั ษาสิว และรอยแผลเป็นจากสิว
โดยสำ�นักนวัตกรรมแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (NIA)

บริษัทธุรกิจใหม่ยอดเยี่ยมประจำ�ปี 2014
จากโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
กระทรวงอุตสาหกรรม (NEC)
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รางวั
ล
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก

ปี 2016 ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก
ในงาน INTARG 2016 (International Exhibition of
Economic and Scientific Innovation) ประเทศโปแลนด์
จำ�นวน 5 รางวัล จากผลิตภัณฑ์ 4 ชนิดทีส่ ง่ ประกวด ดังนี้
GT Mac
ได้รับรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์ในงาน INTARG 2016 และ
รางวัลเหรียญทองนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก INTARG 2016

Peurra

ได้รับรางวัลเหรียญทองนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก INTARG 2016

Bedrinks Gold

ได้รับรางวัลเหรียญเงินนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก INTARG 2016

Pharma Care Silk Repair

ได้รับรางวัลเหรียญทองนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก INTARG 2016

ปี 2016 รางวัลสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก ในงาน
Brussel Innova 2016 จำ�นวน 8 รางวัล จากผลิตภัณฑ์
7 ชนิดที่ส่งเข้าประกวด ดังนี้
Grape Seed Extract Plus Mulberry

ได้รบั รางวัลเหรียญทองนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก Brussel Eureka 2016

Pharma Care Silk Repair

ได้รบั รางวัลเหรียญทองนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลกจากรัฐบาลโรมาเนีย
และรางวัลเหรียญทองนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก Brussel Eureka
2016

Pharma Care Silk Repair Golden Silk Serum

ได้รบั รางวัลเหรียญเงินนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก Brussel Eureka 2016

GT Mac

ได้รบั รางวัลเหรียญเงินนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก Brussel Eureka 2016

Bedrinks Gold

ปี 2017 ได้รบั รางวัลสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก
ในงาน budiuzor inova 2017 ประเทศโครเอเชีย จำ�นวน
4 รางวัล จากผลิตภัณฑ์ 4 ชนิดทีส่ ง่ ประกวด ดังนี้
Prommi Pluz

ได้รบั รางวัลเหรียญทองนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก budiuzor inova 2017

Bedrinks Gold

ได้รบั รางวัลเหรียญเงินนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก budiuzor inova 2017

Max Slene

ได้รบั รางวัลเหรียญเงินนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก budiuzor inova 2017

Hair Boost Lotion

ได้รบั รางวัลเหรียญเงินนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก budiuzor inova 2017
นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทเอกชนแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์นวัตกรโลกชั้นอัศวินจากราชวงศ์เบลเยี่ยม
ในปี 2016 และในปี 2017 ได้รบั เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์นวัตกรโลก
ชั้นอัศวินจากรัฐบาลฝรั่งเศส ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มอบให้กับคนของ
ประเทศอื่นอีกด้วย
ไทยธรรมขอกราบขอบพระคุณสมาชิกทุกท่าน ทีใ่ ห้โอกาส
เราในการดูแลสุขภาพ และความงามให้กับท่าน และคนที่ท่านรัก
ทำ�ให้ไทยธรรมของเราได้มีโอกาสเติบโต ก้าวไกล เป็นที่ยอมรับใน
ระดับโลก และเราขอให้ค�ำ มัน่ สัญญาว่า เราจะพัฒนาทัง้ ผลิตภัณฑ์
การฝึกอบรม และการให้บริการอย่างไม่หยุดยัง้ ในธุรกิจสุขภาพ และ
ความงาม และเราจะจับมือก้าวไปด้วยกันในทุกเส้นทาง เพือ่ เติมเต็ม
ความฝันทีม่ รี ว่ มกัน ในการสร้างองค์กรของคนไทย โดยคนไทย ซึง่
ดำ�เนินไปด้วยความรัก และมิตรไมตรี
ด้วยความจริงใจ

ได้รบั รางวัลเหรียญเงินนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก Brussel Eureka 2016

Peurra

ได้รบั รางวัลเหรียญเงินนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก Brussel Eureka 2016

Peurra Breast Cream

ได้รบั รางวัลเหรียญเงินนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก Brussel Eureka 2016

จารุณี เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร

ดร.อาริญา สาริกะภูติ
กรรมการบริหาร

E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com
Facebook : wearethaidham
Facebook Fanpage : Thaidham Allianze Fanpage
ID Line : @thaidham
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ภายในระยะเวลาเพียง 1 เดือน
อาการภูมแิ พ้ ผืน่ คัน ทีเ่ ป็นมานาน
เป็น 10 ปี ก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
อาการแพ้อากาศก็ดีขึ้น ใบหน้า
ที่เคยมีแต่สิวก็ค่อยๆ ยุบลง
และที่ส�ำ คัญ น้ำ�หนักตัว
ลดลงไป 3 กิโลกรัม
Before
มิ.ย. 2017 85 Kg.
ดิฉันเป็นภูมิแพ้มานานนับ 10 ปี มักจะมีผื่นแดง
ขึ้นตามผิวหนัง และพอมีอาการคัน ดิฉันก็จะเกาทั้งตัว เกาจน
ทั้งแขน และขาเป็นรอยไปหมด หน้าตาก็ดำ�คล้ำ� สิวขึ้น
เต็มทั่วใบหน้า เรียกได้ว่าไม่มีพื้นที่ตรงไหนของหน้าที่ไม่มีสิว
ผิวพรรณก็แห้งกร้าน ขาดความชุ่มชื้น ผิวมีอาการปวดแสบ
ปวดร้อน ทรมานมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะดิฉันชอบทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และครีมบำ�รุงผิวยีห่ อ้ ต่างๆ อันไหนทีใ่ คร
ว่าดี ดิฉนั ซือ้ มาใช้หมด โดยไม่ได้ค�ำ นึงเรือ่ งความปลอดภัย หรือ
ผลข้างเคียงเลย และยังเป็นคนไม่คอ่ ยระวังในเรือ่ งการรับประทาน
ไม่ค่อยดูแลสุขภาพ น้ำ�หนักตัวจึงเพิ่มขึ้นมาเป็น 85 กิโลกรัม
ระบบการไหลเวียนเลือดก็ไม่ดี มักมีอาการหน้ามืด ชาปลายมือ
ปลายเท้า และมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายอีกด้วย ทำ�ให้ดิฉัน
ไม่กล้าทีจ่ ะออกจากบ้านไปเจอผูค้ น มักเก็บตัวเงียบอยูแ่ ต่ในบ้าน
จนมีโอกาสพบกับคุณน้าของดิฉันคือคุณวันทนา ศรีเหรา หรือ
โค้ชนา ได้แนะนำ�ให้ลองใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม
คือ สารสกัดจากพรีไบโอติก และโพรไบโอติก สารอาหาร
บำ�รุงตับ สมุนไพรจีนชาชงเพื่อการล้างพิษ และสารสกัดจาก
สมอไทยสูตรลดน้�ำ หนักแบบล้างพิษ
พร้อมควบคุมอาหาร
อย่างเคร่งครัด เลิกดืม่ กาแฟหวานๆ และน้�ำ อัดลม ไม่น่าเชื่อ
เลยค่ะ ว่าภายในระยะเวลาเพียง 1 เดือน อาการภูมแิ พ้ ผืน่ คัน
ที่เป็นมานานเป็น 10 ปี จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อาการแพ้
อากาศก็ดีขึ้น ใบหน้าที่เคยมีแต่สิวก็ค่อยๆ ยุบลง และที่สำ�คัญ
น้ำ�หนักลดลงไป 3 กิโลกรัม รู้สึกประทับใจมาก จึงรับประทาน
สารสกัดเมล็ดองุน่ ผสมสารสกัดจากมะเขือเทศ และสารสกัดจาก
มะเขือเทศผสมน้�ำ มันปลาสกัดชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้นเพิม่
ผ่านไปประมาณ 5 เดือน น้ำ�หนักตัวของดิฉันก็ลดลงไปอีก
12 กิโลกรัม ปัญหาสุขภาพต่างๆ ที่เคยเป็นดีขึ้นมากๆ อาการ
6

After
ธ.ค. 2017 66 Kg.

คุณเอกจิต ฉิมหมอไว
อายุ 40 ปี จ.ชลบุรี
ภูมแิ พ้กห็ ายไป ผิวพรรณก็ดดู ขี น้ึ สิวทีเ่ คยเต็มใบหน้าหายไป ดิฉนั จึง
รับประทานต่ออีก 1 เดือน น้ำ�หนักก็ลดลงอีก 4 กิโลกรัม ภายใน
ระยะเวลา 7 เดือน ดิฉันลดน้�ำ หนักได้ถึง 19 กิโลกรัม จากน้�ำ หนัก
85 กิโลกรัม ลดลงเหลือ 66 กิโลกรัม ทำ�ให้ดิฉันมีความมั่นใจมาก
จึงตัดสินใจเปิดศูนย์ยอ่ ย และทำ�เป็นธุรกิจอย่างจริงจัง ทำ�ให้ดิฉันมี
รายได้เพิ่มขึ้น ต้องขอบคุณบริษัทไทยธรรมฯ ที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆ
เพื่อคนไทย และทำ�ให้ดิฉันมีสุขภาพที่แข็งแรง และสวยขึ้นด้วย

คุณมงคลธร สังข์อ่อง
อายุ 38 ปี จ.กรุงเทพฯ

แล้วจู่ๆ วันหนึ่ง ก็มีเงินเข้าบัญชี
แบบไม่ ได้คาดคิดมาก่อน นี่จึงเป็นจุดเปลี่ยน
ให้ผมเริ่มสนใจ และตั้งใจจะทำ�ธุรกิจไทยธรรม
ซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยลองทำ�ธุรกิจ
มาหลายอย่าง แต่ก็ ไม่มีธุรกิจไหนที่ให้
ผลตอบแทนที่ดี และง่ายได้แบบของไทยธรรม

ตุลาคม 2016
89.7 Kg.

ธันวาคม 2016
81.4 Kg.

ผมเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาสุขภาพ คือ ความอ้วน ผมเคยมี
น้ำ�หนักมากถึง 104 กิโลกรัม ใครว่าผลิตภัณฑ์ลดน้ำ�หนักยี่ห้อไหนดี
ผมซื้อมาลองหมด หมดเงินไปก็เยอะ เสียเวลาก็มาก แต่ไม่เห็นผล
จนได้มาเจอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม ซึง่ ตอนแรกก็คิดว่า
ไม่น่าจะได้ผล เพราะผมคิดว่าขนาดฤทธิ์ยาเคมียังไม่ได้ผลเลย แล้ว
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ จะสามารถลดน้ำ�หนักได้
จริงหรือ แต่ปรากฏว่า น้ำ�หนักตัวของผมลดลงจนเหลือแค่ 83.4
กิโลกรัม เป็นอะไรที่ประทับใจมาก จนมีคนรอบข้างมาถามว่าผมทำ�
อย่างไร จึงสามารถลดน้�ำ หนักลงได้ขนาดนี้ ผมก็แนะนำ�ให้เขาลองใช้
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรมเพื่อการลดน้ำ�หนักดู แล้วจู่ๆ
วันหนึง่ ก็มเี งินเข้าบัญชีแบบไม่ได้คาดคิดมาก่อน นีจ่ งึ เป็นจุดเปลีย่ น
ให้ผมเริ่มสนใจ และตั้งใจจะทำ�ธุรกิจไทยธรรม ซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคย
ลองทำ�ธุรกิจมาหลายอย่าง แต่ก็ไม่มีธุรกิจไหนที่ให้ผลตอบแทนที่ดี
และง่ายได้แบบของไทยธรรม ผมจึงเริม่ เข้าอบรม หาความรูเ้ พิม่ เติม
กับทางบริษัทฯ เพื่อที่จะได้แนะนำ�วิธีการดูแลสุขภาพให้กับผู้อื่นได้
อย่างถูกต้อง ผมเริ่มจากการดูแลคนในครอบครัว และคนรอบๆ ตัว
ซึ่งผลตอบรับดีมากๆ ทุกคนพอใจในผลลัพธ์ที่ได้จากการรับประทาน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม และนีก่ ค็ อื การขยายฐานธุรกิจ
ของผม เพียงแค่ 3-4 เดือนแรก ผมสามารถมีรายได้ 5 หลัก
จากการทำ�งานแค่เพียงวันละ 3-4 ชัว่ โมงเท่านัน้ ผมจึงอยากฝากถึง
คนทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพ หรือคนทีก่ �ำ ลังมองหาธุรกิจ บริษทั ไทยธรรมฯ
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณควรเลือก เพราะจะได้ทั้งสุขภาพที่ดี และ
รายได้ที่มั่นคง อย่างที่คุณไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเลย สุดท้ายนี้ ผม
ต้องขอขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ ที่ทำ�ให้ผมประสบความสำ�เร็จ
ทั้งเรื่องสุขภาพ และธุรกิจอย่างทุกวันนี้
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ไลโคปีน สารอาหารต้านมะเร็ง ต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันโรคหัวใจ
และหลอดเลือด ป้องกัน และรักษาสิวอักเสบ

ไลโคปีน

เป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ ทีม่ ี
ประสิทธิภาพสูงมาก ซึง่ สูงกว่าทัง้ วิตามินซี วิตามินอี และเบต้าแคโรทีน
มีงานวิจัยมากมายถึงประสิทธิภาพของสารไลโคปีนในการรับประทาน
เพื่อป้องกันมะเร็งหลายชนิด รวมทั้งโรคหัวใจ และยืดอายุขัยของ
มนุษย์
ไลโคปีน มีมากในมะเขือเทศ และเป็นสารที่ทำ�ให้มะเขือเทศ
มีสีแดง ไลโคปีนยังมีในพืช และผลไม้อื่นๆ แต่มีในจำ�นวนน้อยกว่าที่
มีในมะเขือเทศมาก ได้แก่ แตงโม ฝรั่ง และเกรฟฟรุ๊ตสีชมพู เมื่อผัก
หรือผลไม้โดนความร้อน ไลโคปีนจะออกมามากขึ้น และอยู่ได้นานขึ้น
ดังนั้น มะเขือเทศที่ผ่านความร้อนจะให้ไลโคปีนมากกว่ามะเขือเทศที่
ไม่ผา่ นความร้อน และเนือ่ งจากไลโคปีนเป็นสารทีล่ ะลายในน้�ำ มัน ดังนัน้
ไลโคปีนจะถูกดูดซึมได้ดีที่สุดเมื่อกินร่วมกับน้ำ�มัน หรือไขมันในอาหาร
ไลโคปีนมีชื่อเสียงโด่งดังในทางการแพทย์มานาน ในบทบาท
ของสารอาหารทีร่ บั ประทานเพือ่ ต้านมะเร็งต่อมลูกหมาก ปัจจุบนั มีงานวิจยั
มากมายทีส่ นับสนุนว่า การรับประทานไลโคปีนอย่างสม่�ำ เสมอ ยังช่วย
ป้องกันมะเร็งชนิดอื่นๆ ได้ด้วย เช่น มะเร็งปอด มะเร็งตับอ่อน และ
มะเร็งเต้านม รวมทั้งป้องกันโรคหัวใจ และหลอดเลือดได้ด้วย
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ไลโคปีนยับยั้งมะเร็งต่อมลูกหมาก มีงานวิจัยตีพิมพ์
เรื่องการรับประทานไลโคปีน ช่วยลดค่า PSA (Prostate Specific
Antigen) ซึ่งเป็นโปรตีนที่สร้างจากเซลล์ในต่อมลูกหมาก ซึ่งผู้ชาย
ส่วนใหญ่มีระดับต่ำ�กว่า 4 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร (ng./ml.) ในเลือด
เมื่อมะเร็งต่อมลูกหมากโตขึ้น ค่า PSA มักจะมากกว่า 4 ng./ml.
ผู้ชายที่มีระดับ PSA อยู่ระหว่าง 4-10 ng./ml. มีประมาณ 1 ใน
4 คน มีโอกาสของการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก หาก PSA มากกว่า
10 ng./ml. โอกาสของการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมีมากกว่า 50%
งานวิจัยชิ้นนี้ ถูกนำ�เสนอในงานประชุมประจำ�ปีของสมาคม
นักเคมีสหรัฐอเมริกา (American Chemical Society) ปี 2001
โดยในงานวิจยั ใช้อาสาสมัครชาวแอฟริกนั -อเมริกนั ทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัย
ว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแล้ว จำ�นวน 32 คน และกำ�ลังรอรับ
การรักษาโดยการฉายรังสี อาสาสมัครทั้ง 32 คนได้รับอาหารที่มี
ซอสมะเขือเทศ ซึ่งให้ปริมาณไลโคปีนประมาณ 30 มก./วัน เป็นเวลา
3 สัปดาห์ ผลการวิจัยปรากฏว่า หลังจากอาสาสมัครได้รับไลโคปีน
30 มก./วัน เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ค่าเฉลี่ยของ PSA ในเลือดลดลง
ถึง 17.5% ค่าอนุมูลอิสระลดลง 21.3% ค่า DNA ที่ถูกทำ�ลายโดย
เซลล์มะเร็งลดลง 40% นักวิจัยพบว่า ปริมาณไลโคปีนที่เข้มข้นใน
เนื้อเยื่อต่อมลูกหมากกระตุ้นการตายของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก
ให้เพิ่มสูงถึง 3 เท่า
มีงานวิจยั อีกมากกว่า 70 งานวิจยั ทีย่ นื ยันผลของการรับประทาน
ไลโคปีน ที่มีต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งหลายชนิด
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งปอด แต่
นอกจากนัน้ ยังมี มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งทรวงอก มะเร็งช่องปาก มะเร็งตับอ่อน และมะเร็งหลอดอาหาร
ไลโคปีนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง ทำ�ให้
การรับประทานไลโคปีน ป้องกันไม่ให้อนุมูลอิสระไปทำ�ลายไขมัน
โปรตีน และ DNA ในเซลล์ ทำ�ให้ป้องกันโรคที่เกิดจากความเสื่อมได้
หลายชนิด รวมทั้งโรคหัวใจ และหลอดเลือด โรคทางระบบประสาท
โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และภาวะกระดูกพรุน
ไลโคปีนป้องกันโรคหัวใจ และหลอดเลือด งานวิจัยตีพิมพ์
ในวารสารการแพทย์ชื่อ Eur J Cardiovasc Prev Rehabil ปี
2009 ระบุว่า คนที่มีระดับไลโคปีนในเลือดต่ำ� จะเสี่ยงต่อการเป็น
โรคหลอดเลือดแดงแข็ง ทำ�ให้ผนังหลอดเลือดหนาขึน้ และแข็งกระด้าง
ขึ้น ยืดหยุ่นน้อยลง งานวิจัยพบว่า คนที่พบภาวะหลอดเลือดแคโรทิค
อาร์เตอร์ร่ี (Carotid Arteries) แข็ง ซึง่ เป็นหลอดเลือดทีน่ �ำ เลือดไปเลีย้ ง
สมองส่วนหน้า จะมีระดับไลโคปีนในเลือดต่ำ�กว่าคนที่มีหลอดเลือด
Carotid Arteries ปกติ ในขณะเดียวกัน คนที่มีระดับไลโคปีนในเลือด
สูง จะลดโอกาสเกิดหลอดเลือดแดงแข็งลงถึง 45% และมีหลอดเลือด
ที่ยืดหยุ่นกว่าคนที่มีระดับไลโคปีนในเลือดต่ำ� และมีอัตราการเกิด
โรคหัวใจวายที่ต่ำ�กว่า
งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ชื่อ Br J Nutr. ปี
2007 ระบุว่าการรับประทานไลโคปีนลดโคเลสเตอรอลรวมในเลือดลง
5.9% และ ลด LDL โคเลสเตอรอลลง 12.9% งานวิจัยในวารสาร
การแพทย์ชื่อ Atherosclerosis ปี 2011 ระบุว่า การรับประทาน
ไลโคปีนเพียง 15 มก./วัน ทำ�ให้ผนังหลอดเลือดยืดหยุ่นขึ้นถึง 23%
และค่าการอักเสบที่ชื่อ C-Reactive Protein (Hs-CRP) ลดลง
อย่างมาก

ไลโคปีนกับการรักษาสิวอักเสบ การรับประทานไลโคปีน
ทำ�ให้ต่อมไขมันบนใบหน้าทำ�งานได้ดีขึ้น ทำ�ให้รูขุมขนบนใบหน้า
กระชับขึ้น ป้องกันการเกิดสิวที่เกิดจากใบหน้ามัน และการอุดตันของ
ต่อมไขมัน ลดโอกาสเกิดสิวอักเสบจากฮอร์โมนเพศชายเฉพาะที่ โดย
การลดการเปลี่ยนของฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนไปเป็นไดไฮโดรออกซี
เทสโทสเทอโรน (DHT) ทำ�ให้ลดการเกิดหน้ามัน สิวอักเสบ ผมร่วง
และมะเร็งต่อมลูกหมากได้
References :
1. Kong KW, Khoo HE, Prasad KN, Ismail A, Tan CP, Rajab NF.
Revealing the power of the natural red pigment lycopene. Molecules. 2010 Feb;15(2):959-87.
2. Rao AV, Ray MR, Rao LG. Lycopene. Adv Food Nutr Res.
2006;51:99-164.
3. Rao AV, Agarwal S. Bioavailability and in vivo antioxidant properties of lycopene from tomato products and their possible role
in the prevention of cancer. Nutr Cancer. 1998;31(3):199-203.
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สารสกัดจาก

ใบแปะก๊วย

สมุนไพรล้านปี

สารพัดประโยชน์
ต้นแปะก๊วย เป็นสมุนไพรที่มีมาในโลก ตั้งแต่ 225 – 280
ล้านปีที่ผ่านมา แปะก๊วยเป็นสัญลักษณ์แห่งการมีอายุยืนยาวของ
ชาวจีน นักวิทยาศาสตร์ ได้ค้นพบคุณสมบัติของสารสำ�คัญ ซึ่ง
สกัดได้จากใบแปะก๊วย ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพในด้านต่างๆ ของ
มนุษย์อย่างยิง่ ยวด ตัง้ แต่ปอ้ งกัน และร่วมบำ�บัดโรคความจำ�เสือ่ ม
อัลไซม์เมอร์ หอบหืด การไหลเวียนเลือดไม่สะดวก โรคเกี่ยวกับ
สุขภาพตา ปวดศีรษะ ริดสีดวงทวาร สมรรถภาพทางเพศเสื่อม
ภาวะเสียงดังในหู และการได้ยินเสื่อม รวมทั้งการป้องกันร่างกาย
จากการต่อต้านอวัยวะที่ได้รับบริจาค

สารออกฤทธิ์ และฤทธิท์ างเภสัชวิทยาของสารสกัด
จากใบแปะก๊วย
สารออกฤทธิ์ในสารสกัดจากใบแปะก๊วย เป็นสารในกลุ่ม
ไดเทอร์ปนี (Diterpemes) ซึง่ ประกอบด้วย Ginkgoline A, Ginkgoline
B, Ginkgoline C และ Ginkgoline J และยังมีสารอืน่ ๆ อีกมากมาย

งานวิจยั ทางการแพทย์ของสารสกัดจากใบแปะก๊วย
ที่ได้รบั การวิจยั และยืนยันผลจากทัว่ โลก ทัง้ ในคน
และสัตว์ทดลอง มีดังนี้
1. การรับประทานสารสกัดจากใบแปะก๊วยอย่างสม่�ำ เสมอ ทำ�ให้สมอง
ทนต่อภาวะการขาดอออกซิเจนชั่วคราวได้ดี เช่น ในภาวะใดๆ ที่ทำ�ให้
สมองขาดเลือด ไม่วา่ จะเป็นเส้นเลือดตีบ ตัน หรือแตก หรือ เกิด
อุบตั เิ หตุ ผูท้ ร่ี บั ประทานสารสกัดจากใบแปะก๊วย จะไม่พบความเสียหาย
ของสมองหลังภาวะขาดเลือดมากนัก เทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับประทาน
2. ป้องกันการเกิดเนื้อเยื่อสมองบวมหลังสมองได้รับการบาดเจ็บ หรือ
ได้รับสารพิษ และลดการบวมของสมองได้ดี
3. ลดการบวมของเลนส์ตา และการรั่วของเซลล์เลนส์ตา
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4. ป้องกันการลดลงของ Muscarinic Choline Receptors เมื่อเรา
มีอายุมากขึ้น ซึ่งเป็นรีเซพเตอร์ในสมองที่เมื่อจับกับสารสื่อประสาท
ชนิดโคลีน ทำ�หน้าที่ควบคุมความเฉลียวฉลาด กระบวนการเรียนรู้
ความจำ� และความตื่นตัว การรับรู้ และป้องกันการลดลงของ
Alpha-Adrenoceptors ซึ่งมีในอวัยวะสำ�คัญหลายชนิด รวมทั้งไต
ป้องกันการหดตัวของหลอดเลือดทั่วร่างกาย ทำ�ให้เลือดไหลเวียนไป
เลี้ยงอวัยวะต่างๆ ได้ดี
5. กระตุ้นการทำ�งานของสารสื่อประสาทโคลีน (Choline) ในสมอง
ส่วนฮิปโปแคมปัส (Hippocampus) ซึ่งมีบทบาทสำ�คัญในการสร้าง
ความทรงจำ�ระยะยาว และการกำ�หนดทิศทางในที่ว่าง
6. เพิ่มความสามารถในการจดจำ� และความสามารถในการเรียนรู้
7. ทำ�ให้ความสามารถในการทรงตัวดีขึ้น ลดอาการวิงเวียนเนื่องจาก
การอยูใ่ นยานพาหนะทีเ่ คลือ่ นไหว ลดอาการเวียนศีรษะแบบบ้านหมุน
8. กระตุน้ การไหลเวียนเลือดไปเลีย้ งอวัยวะส่วนปลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่
การไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดฝอยเล็กๆ
9. ลดภาวะเลือดหนืด
10. ลดการเกาะตัวของเกร็ดเลือด ป้องกันลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือด
11. ป้องกันระบบประสาทเสื่อม

ที่ใช้ในทางการแพทย์

1. บำ�บัดอาการต่างๆ ที่เกิดกับสมอง ได้แก่ ภาวะความจำ�เสื่อม ทั้ง
จากอายุ หรือการไหลเวียนเลือดไม่สะดวก ภาวะความจำ�เสื่อมแบบ
อัลไซม์เมอร์ การไม่มีสมาธิ ภาวะซึมเศร้าหดหู่ อาการปวดศีรษะ
และเวียนศีรษะ
2. บำ�บัดอาการเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงขาไม่สะดวกเป็นพักๆ ทำ�ให้เกิด
อาการปวดเมื่อย เมื่อเดินเป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเดินออกกำ�ลังกาย
3. บำ�บัดอาการวิงเวียนศีรษะแบบบ้านหมุน ภาวะเสียงดังในหู และ
การได้ยินเสื่อม ซึ่งเกิดจากอายุที่มากขึ้น และการเปลี่ยนวัย
4. ภาวการณ์ไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนปลายไม่สะดวก เช่น
ตามปลายมือ ปลายเท้า รวมทั้งภาวะหลอดเลือดอักเสบ เจ็บ บวม
ตามขา และน่อง

ขนาดรับประทาน :

120 มก. – 240 มก./วัน ขึ้นกับอาการ
สำ�หรับเด็กอายุต่ำ�กว่า 12 ปี ให้ใช้ขนาด 60 มก./วัน การแบ่งขนาด
รับประทานจะให้ผลดี เช่น เป็นการรับประทาน เช้า-เย็น หรือ
เช้า-กลางวัน-เย็น
References :
1. British Herbal Pharmacopoeia (BHP). 1996. Exeter, U.K.: British
Herbal Medicine Association. 8788.
2. Budavari, S. (ed.). 1996. The Merck Index: An Encyclopedia
of Chemicals, Drugs, and Biologicals, 12th ed.
3. Whitehouse Station, N.J.: Merck & Co, Inc. 751. Cohen, A.J.
and B. Bartlik. 1998. Ginkgo Biloba for antidepressant-induced
sexual dysfunction. J Sex Marital Ther 24(2):139143.
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EPA
พรมมิ - แอล ทีอาทีน -

สารอาหารต้าน

อาการ

ซึมเศร้า
โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ทราบว่า
ตัวเองเป็นโรคซึมเศร้า ซึง่ โรคซึมเศร้าเป็นการป่วยทัง้ ร่างกาย
จิตใจ และความคิด ซึง่ ผลของโรคกระทบต่อชีวติ ประจำ�วัน
เช่น การรับประทานอาหาร การหลับนอน ความรับรูต้ วั เอง
ผู้ป่วยไม่สามารถประสานความคิด ความรู้สึกของตัวเอง
เพื่อแก้ปัญหา
อาการของโรคซึมเศร้า มีตั้งแต่การเปลี่ยนแปลง
ทางอารมณ์ ได้แก่ รูส้ กึ ซึมเศร้า กังวล อยูต่ ลอดเวลา หงุดหงิด
ฉุนเฉียว โกรธง่าย อยูไ่ ม่สขุ กระวนกระวาย การเปลีย่ นแปลง
ทางความคิด รู้สึกสิ้นหวัง มองโลกในแง่รา้ ย รู้สึกผิด รู้สึก
ตัวเองไร้ค่า ไม่มีทางเยียวยา มีความคิดจะทำ�ร้ายตัวเอง
คิดถึงความตาย การเปลีย่ นแปลง การเรียนรู้ หรือการทำ�งาน
ไม่สนใจสิง่ แวดล้อม ความสนุก งานอดิเรก รวมทัง้ กิจกรรม
ทางเพศ รู้สึกอ่อนเพลีย ไม่มีพลังงาน การทำ�งานช้าลง
การงานแย่ลง ไม่มสี มาธิ ความจำ�เสือ่ ม การตัดสินใจแย่ลง
การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม การนอนผิดปกติ ไม่ว่า
จะเป็นนอนไม่หลับ หรือหลับมากไป ความอยากอาหาร
เปลี่ยนไป ไม่วา่ จะเป็นเพิ่มขึ้นหรือลดลง ผู้ป่วยอาจมีเพียง
บางอาการ หรือหลายอาการร่วมกัน ความสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่นแย่ลง
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สารอาหารต้านอาการซึมเศร้า
พรมมิ (Bacopa Monnieri)

มีฤทธิต์ า้ นอาการซึมเศร้า และต้านความวิตกกังวล มีงานวิจยั ในหนูทดลองตีพมิ พ์ลงในวารสาร
การแพทย์ชอ่ื Ind J Pharmacol ปี 2000 ว่ามีการใช้สารสกัดพรมมิ ซึง่ มีสารสำ�คัญชือ่ Bacoside 25%
ให้ฤทธิต์ า้ นอาการกระวนกระวาย ลงเทียบได้กบั การใช้ยาลอร่าซีแพม (Lorazepam) ซึง่ เป็นยาคลายเครียด
โดยทีไ่ ม่ท�ำ ให้เกิดผลข้างเคียงด้านการสูญเสียความทรงจำ� ซึง่ เป็นอาการข้างเคียงของการใช้ยา Lorazepam
แต่ผลทีด่ คี อื การรับประทานพรมมิ ทำ�ให้ความสามารถในการจดจำ� (Working Memory) เพิม่ ขึน้ มีงานวิจยั
ซึ่งทำ�ก่อนหน้านี้ และตามหลังงานวิจัยชิ้นนี้มากมาย ที่ให้ผลยืนยันตรงกันว่า พรมมิ เป็นสมุนไพรต้าน
และลดอาการซึมเศร้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และปลอดภัย ซึง่ ผลการทดลองต่างๆ แสดงให้เห็นว่า การออกฤทธิ์
ต้านอาการซึมเศร้า เกิดขึ้นในเวลาเพียง 5 วัน หลังการรับประทานสารสกัดพรมมิอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผล
ต้านอาการซึมเศร้าในหนูทดลองเทียบเท่ากับยาต้านอาการซึมเศร้าทีใ่ ช้ทว่ั ไปในวงการแพทย์ทช่ี อ่ื อิมพิ รามีน
(Imipramine) งานวิจัยอีกหลายชิ้นต่อมาพบว่า หนูทดลองที่กินพรมมิมีระดับสารสื่อประสาทซีโรโทนิน
(Serotonin) และสารสื่อประสาทกาบ้า (GABA) ในสมองเพิ่มขึ้น ซึ่งทำ�ให้เกิดความพึงพอใจในชีวิต
ความสงบ และผ่อนคลาย

แอล ทีอานีน (L-Theanine)

แอล ทีอานีน มีการออกฤทธิ์สำ�คัญในสมอง โดยการรักษาสมดุลของสารสื่อประสาทในสมอง
การที่มนุษย์มีความจำ�ที่เสื่อมลง มีส่วนสัมพันธ์กับอายุที่มากขึ้น หรือสมองมีรอยโรคของอัลไซม์เมอร์ แต่
แท้จริงแล้วก็ยงั มีอกี หลายสาเหตุของความจำ�เสือ่ ม เป็นต้นว่า ความเครียด และอาการซึมเศร้า ร่างกาย และ
จิตใจมนุษย์มคี วามสัมพันธ์ตอ่ กัน ในคนทีม่ อี าการทางจิตใจทีเ่ ครียด หรือซึมเศร้า จะทำ�ให้สารเคมีในสมอง
แปรปรวน และสมองเป็นอวัยวะทีไ่ ด้รบั ผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออาการทางจิตใจ เมือ่ มนุษย์มคี วามเครียด
เมือ่ มนุษย์มคี วามเครียด ต่อมหมวกไตส่วนนอกจะหลัง่ ฮอร์โมนแห่งความเครียดกลุม่ กลูโคคอร์ตคิ อยส์
(Glucocorticoids) ออกมา ทำ�ให้เกิดความไม่สมดุลของสารสือ่ ประสาทในสมอง ซึง่ จะทำ�ให้อารมณ์
แปรปรวน และความสามารถในการจดจำ�ลดลง แล้วยังไปลดประสิทธิภาพของยาต้านอาการซึมเศร้าที่ชื่อ
Prozac® และ Wellbutrin® อีกด้วย นอกจากนี้ ฮอร์โมนแห่งความเครียดกลูโคคอร์ติคอยส์ยังทำ�ให้สมอง
ฝ่อลง แพทย์จะมีการสั่งจ่ายยาในกลุ่มที่ไปยับยั้งการสร้างฮอร์โมนแห่งความเครียดนี้
การรับประทานแอล ทีอานีน ก็ให้ผลยับยั้งการสร้างฮอร์โมนแห่งความเครียดเช่นกัน โดยที่มี
คุณสมบัตสิ �ำ คัญทีผ่ า่ นเยือ่ หุม้ สมองได้ และไปรักษาสมดุลของสารกลูตาเมทในสมอง ทำ�ให้ความเครียดลดลง
ทั้งความเครียดแบบเฉียบพลัน และความเครียดเรื้อรัง

กรดไขมันโอเมก้า-3 ชนิดอีพีเอ

ในน้ำ�มันปลา มีกรดไขมันโอเมก้า-3 อยู่ 2 ชนิด คือ EPA ซึ่งมีความสำ�คัญในการระงับ
อาการอักเสบ และให้ผลดีต่อหัวใจ และหลอดเลือด และ DHA ซึ่งให้ผลดีต่อสมอง และจอตา
EPA จะผลิตสารคล้ายฮอร์โมนสำ�คัญทีเ่ รียก ไอโคซานอยด์ ซึง่ มีผลระงับการอักเสบ ในขณะที่
DHA จะไม่ผลิตสารไอโคซานอยด์ แต่จะทำ�หน้าที่เป็นเหมือนโครงสร้าง ที่มีประโยชน์ต่อเยื่อหุ้มเซลล์
สำ�คัญที่สมอง และจอตา
นอกจากคุณสมบัติการต้านอาการอักเสบที่โดดเด่นของ EPA แล้ว นักวิทยาศาสตร์พบว่า เมื่อ
ปริมาณ EPA ในสมองลดลง ศูนย์หิวของมนุษย์จะถูกกระตุ้น การที่มีปริมาณ EPA ในสมองเพียงพอ
จะทำ�ให้เราไม่รู้สึกหิว ซึ่งเป็นความหวังใหม่ในการควบคุมน้ำ�หนักอีกด้วย EPA เป็นส่วนสำ�คัญใน
เซลล์ทุกเซลล์ของเรา หากขาด EPA เซลล์ของเราจะไม่สามารถสื่อสารกันได้ นักวิทยาศาสตร์พบว่า
EPA ช่วยต้านอาการซึมเศร้า และโรคอารมณ์ปรวนแปรไม่คงที่
References :
1. Singh RH, Singh L. Studies on the anti-anxiety effect of the Medyha Rasayana drug, Brahmi
(Bacopa monniera Wettst.) – Part 1. J Res Ayur Siddha 1980;1:133-48.
2. Calabrese JR, Kling MA, Gold PW. Alterations in immunocompetence during stress,
bereavement, and depression: focus on neuroendocrine regulation.
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สารอาหารต้านมะเร็ง
สารอาหารที่มีงานวิจัยด้านการแพทย์ตีพิมพ์ ในการต้านมะเร็ง
สารอาหาร				
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ชนิดของมะเร็ง

สารสกัด
เมล็ดองุ่น
(OPC)

มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปอด มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งช่องปาก
มะเร็งตับอ่อน

สารสกัดจาก
เปลือกองุ่น
(Resveratrol)

มะเร็งเต้านม มะเร็งผิวหนัง มะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งลำ�ไส้เล็ก
มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ มะเร็งสมอง

สาหร่าย
สีน้ำ�ตาล
(Fucoxanthin)

มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งตับ มะเร็งเต้านม
มะเร็งช่องคลอด มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งลำ�ไส้เล็ก
มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่

มะเขือเทศ
(Lycopene)

มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปอด มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่
มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งปากมดลูก มะเร็งทรวงอก
มะเร็งช่องปาก มะเร็งตับอ่อน มะเร็งหลอดอาหาร

ชาเขียว
(EGCG)

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่
มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งผิวหนัง มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งกระเพาะอาหาร

สารอาหาร				
เห็ดหลินจือแดง

ชนิดของมะเร็ง

มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่

ถังเช่า

มะเร็งปอด มะเร็งเม็ดสีทิ่ผิวหนัง มะเร็งตับ
มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมน้ำ�เหลือง
มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่

เห็ดชิตาเกะ

มะเร็งปอด มะเร็งโพรงจมูก มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งลำ�คอ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งกระดูก ยับยั้งเชื้อ HIV

ขมิ้นชัน

ขิง

กระเทียม

สาหร่ายแดง
(Astaxanthin)

มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเยื่อบุมดลูก
มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งช่องปาก
มะเร็งลำ�ไส้เล็ก มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งทรวงอก มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งรังไข่ มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งลำ�ไส้
มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ มะเร็งระบบประสาทในเด็ก
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งช่องปาก มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งผิวหนัง
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สารอาหารที่ควรให้ก่อน และระหว่างการให้เคมีบำ�บัด หรือฉายแสง
สารอาหาร				
สารสกัดเมล็ดองุน่
แอสต้าแซนทิน
ขมิน้ ชัน
เบต้ากลูแคน

น้ำ�มันปลา

โคคิวเท็น

ตรีผลา

กลูต้าไธโอน
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ข้อบ่งชี้

ลดผลข้างเคียงของเคมีบำ�บัด

กระตุ้นภูมิต้านทาน เนื่องจากเคมีบำ�บัดกดไขกระดูก

ช่วยให้เคมีบำ�บัดออกฤทธิ์ได้ดีขึ้น ทำ�ให้การบำ�บัด
ด้วยเคมีบำ�บัดได้ผลมากขึ้น

เพิ่มอัตราการรอดชีวิตระหว่างการได้รับเคมีบำ�บัด

กำ�จัดกัมมันตรังสีตกค้างจากการได้รับเคมีบำ�บัด

ช่วยตับกำ�จัดสารพิษ เนื่องจากเคมีบำ�บัดเป็นสารพิษ

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. เป็นผู้นำ�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 และมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ�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

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. คะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัวที่ทำ�คะแนนเกิน 50%
ของกฏเกณฑ์ข้อ 1 จะถูก Roll Up ขึ้นไปเป็น
คะแนนท่องเที่ยวของ Up-Line ที่สมัครท่องเที่ยว
ต่างประเทศ

ให้รางวัลกับตัวเอง และคนที่คุณรัก ไปท่องเที่ยวดูไบ
ดินแดนแห่งทะเลทรายสุดอัศจรรย์กับไทยธรรมนะคะ
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ดิฉันรู้สึกได้เลยว่าหลังใส่ที่รัดเอวไวทอปแม่เหล็ก ตั้งแต่ 30 นาทีแรก
เหมือนมีลูกประคบมาประคบที่หลังตลอดเวลา หลังจะรู้สึกอุ่นๆ ทำ�ให้
รู้สึกผ่อนคลาย และลดอาการปวดหลังได้ดีมาก
		
ดิฉนั ได้รบั การแนะนำ�จากบริษทั ไทยธรรมฯ ให้ทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะไวทอป เพราะดิฉันมีอาการของภูมิแพ้
จามบ่อย อาการปวดต้นคอ หัวไหล่ และปวดหัวไมเกรนอยูบ่ อ่ ยๆ
หลังจากลองใช้ผา้ ห่มไวทอป และหมอนกายภาพไวทอป ประมาณ
6 เดือน อาการของภูมิแพ้ จามบ่อย ปวดหัวไมเกรนก็ดีขึ้นมากๆ
ดิฉันรู้สึกประทับใจ จึงได้ทดลองใช้ที่รัดเอวไวทอป และสวมใส่
เสือ้ กล้ามไวทอปด้วย เพือ่ ช่วยอาการปวดท้องประจำ�เดือน ดิฉนั ใช้
ผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะไวทอปตลอด 2 ปี รูส้ กึ ได้เลยว่าสุขภาพ
ดีขึ้นมาก ถ้าเทียบกับ 10 ปีที่ผ่านมา สุขภาพไม่ค่อยดี แถมยังมี
โรคประจำ�ตัวอีกด้วย และเมือ่ ต้นเดือนพฤศจิกายน 2017 มีอาการ
ปวดหลังมาก จึงไปพบแพทย์ แพทย์วินิจฉัยว่าหมอนรองกระดูก
อักเสบ ดิฉนั จึงรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม คือ
น้�ำ มันปลาสกัดชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น สารอาหารเพือ่ ป้องกัน
กระดูกเสือ่ ม กระดูกพรุน และน้�ำ มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็นผสมสารสกัด
เมล็ดองุ่น พร้อมกับใช้ที่รัดเอวแม่เหล็กไวทอปร่วมด้วย ดิฉัน
รู้สึกได้เลยว่าหลังใส่ที่รัดเอวแม่เหล็กไวทอป ตั้งแต่ 30 นาทีแรก
เหมือนมีลูกประคบมาประคบที่หลังตลอดเวลา หลังจะรู้สึกอุ่นๆ

ทำ�ให้รู้สึกผ่อนคลาย และลดอาการปวดหลังได้ดีมาก เทียบเท่ากับ
การรับประทานยาแก้อักเสบได้เลย และหลังจากใช้ได้ประมาณ
1 เดือน อาการปวดทีห่ มอนรองกระดูกดีขน้ึ อย่างมาก แถมเอวยัง
กระชับขึน้ หน้าท้องยุบลง ระบบขับถ่ายดีขน้ึ นอนหลับสบายมากขึน้
ดิฉันต้องขอขอบคุณบริษัท ไทยธรรมฯ ที่มีสินค้าที่ดี มีคุณภาพ
ให้คนไทยได้ใช้กัน
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

คุณจุฑานาถ สิงห์ถม

อายุ 43 ปี อาชีพ นักธุรกิจไทยธรรม
จังหวัด กรุงเทพฯ

ผมไม่อยากจะเชื่อเลย ว่าภายในระยะเวลา 3 เดือน ผมจะสามารถลดน้ำ�หนัก
ได้ถึง 15 กิโลกรัม โดยไม่ต้องอดอาหาร

Before
พ.ย. 60 91 Kg.

After
ม.ค. 61 76 Kg.

คุณบุญนาท เทินสระเกษ

อายุ 46 ปี อาชีพ พนักงานสหกรณ์โคนม
จังหวัด สระแก้ว

ผมมีปญ
ั หาเรือ่ งน้�ำ หนักตัวมากถึง 91 กิโลกรัม ทำ�ให้
มักปวดหัวเข่า ผมจึงเริม่ ลดน้�ำ หนักด้วยการออกกำ�ลังกาย และ
ควบคุมอาหาร แต่น้ำ�หนักก็ไม่ลง จึงเริ่มมองหาตัวช่วย คือดื่ม
กาแฟลดน้�ำ หนัก แต่น�ำ้ หนักก็ลดลงมานิดหน่อย จนมีโอกาสเห็น
โพสต์ใน Facebook ของเพือ่ น คือ คุณมงคลธร สังข์ออ่ ง หรือ
คุณใหม่ ผมเห็นคุณใหม่น้ำ�หนักลดลง และรูปร่างก็ดีขึ้น จึงได้
สอบถามถึงวิธลี ดน้�ำ หนัก คุณใหม่จงึ ได้แนะนำ�ให้ใช้สตู รคีโตเจนิก
ไดเอท ควบคูก่ บั การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม คือ
สมุนไพรจีนชาชงเพื่อการล้างพิษ ช่วยระบาย สารสกัดจาก
พรีไบโอติก และโพรไบโอติก น้ำ�มันมะพร้าวสกัดเย็นผสม
โคคิวเท็น และน้ำ�มันปลาสกัดชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น
ผ่านไปประมาณ 1 เดือน น้�ำ หนักตัวของผมลดลงไปถึง 7 กิโลกรัม
และได้ไปตรวจสุขภาพ ผลปรากฎว่าค่าไขมันก็ลดลงด้วย คุณใหม่
จึงให้ผมรับประทานสารสกัดแอลคาร์นิทีนเพื่อกระชับสัดส่วน
ร่วมกับออกกำ�ลังกาย เพียง 2 เดือน น้ำ�หนักก็ลดลงไปอีก 8
กิโลกรัม ผมไม่อยากจะเชื่อเลย ว่าภายในระยะเวลา 3 เดือน
ผมจะสามารถลดน้�ำ หนักได้ถงึ 15 กิโลกรัม โดยไม่ตอ้ งอดอาหาร

ผมดีใจมากๆ ครับ ที่น้ำ�หนักลดลง และอาการปวดเข่า
ก็หายไปด้วย ต้องขอขอบคุณคุณใหม่ที่แนะนำ�ผลิตภัณฑ์
ดีๆ ให้กับผม ทำ�ให้ผมมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

หลังจากรับประทานได้ประมาณ 3 สัปดาห์ อาการของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ที่เป็นอยู่ก็ดีขึ้นมากๆ ดวงตามองเห็นชัดขึ้น
ดิฉนั มีปญ
ั หาสุขภาพ คือเริม่ จากมีอาการตาพร่าเลือน เหมือน
คลืน่ น้�ำ ทะเล มีอาการอยูป่ ระมาณ 3-7 วัน หนังตาก็ตกปิดลงมา 1 ข้าง
ผ่านไป 2 สัปดาห์ ดวงตามีอาการมืด มองไม่เห็น ปวดหัวมาก ดิฉัน
จึงไปพบแพทย์ ปรากฏว่า ดิฉันเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ดวงตา
แพทย์จา่ ยยากลุ่มสเตียรอยด์ ก็รับประทานอยู่นานนับปี ผลข้างเคียง
ของยา ทำ�ให้ดิฉันมีอาการตัวบวม เสียวฟัน ดิฉันก็เลยลองเปลี่ยนมา
รักษากับแพทย์ทางเลือก รักษาอยู่ประมาณ 10 ปี แต่อาการก็ไม่ดี
ขึ้นเลย จนกระทั่งดิฉันมีโอกาสรู้จักกับ พันตรีหญิง กรวรรณ มีสิทธิ์
หรือคุณอ้อย ผู้อำ�นวยการศูนย์ใหญ่ไทยธรรม จ.ชุมพร คุณอ้อยได้
แนะนำ�ให้ดิฉันลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม
คือ สารสกัดจากสาหร่ายสไปรูลนิ า่ เพือ่ การบำ�รุงร่างกาย และล้างพิษ
สารอาหารบำ�รุงตับ สมุนไพรจีนชาชงเพื่อการล้างพิษ ช่วยระบาย
น้�ำ มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุน่ น้�ำ มันปลาสกัดเข้มข้น
ผสมสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ และถังเช่าผสมสารสกัดจากสปอร์เห็ด
หลินจือแดง น้�ำ มันปลาสกัดชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น สารสกัด
จากพรีไบโอติก และโพรไบโอติก และน้ำ�มันรำ�ข้าวผสมโคคิวเท็น
หลังจากรับประทานได้ประมาณ 3 สัปดาห์ อาการของโรคกล้ามเนื้อ
อ่อนแรงที่เป็นอยู่ก็ดีขึ้นมากๆ ดวงตามองเห็นชัดขึ้น รู้สึกประทับใจ
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ในผลิตภัณฑ์มากค่ะ ดิฉันจึงรับประทานสารอาหารจำ�เป็น
สำ�หรับสตรีวัยทองด้วย เพื่อแก้ปัญหาอาการหงุดหงิดง่าย
เหงือ่ ออกเยอะ ร้อนวูบวาบ ผ่านไปเพียง 10 วัน อาการดีขน้ึ
จนรู้สึกได้เลยค่ะ ดิฉันต้องขอขอบคุณคุณอ้อยที่คอยให้
คำ�แนะนำ� และขอบคุณ บริษทั ไทยธรรมฯ ทีม่ ผี ลิตภัณฑ์ดๆี
ทำ�ให้ดิฉันมีสุขภาพที่ดี และแข็งแรงขึ้นค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

คุณประภาวัลย์ สหพรอุดมการ
อายุ 48 ปี อาชีพ แพทย์แผนไทย
จังหวัด สมุทรสาคร

ทำ�ให้เราไม่รู้สึกปวด หรือเมื่อยหลังเลย และยังปรับบุคลิกภาพ
ให้ดีขึ้น หลังตรง ไม่ว่าจะอิริยาบถไหนๆ ทั้งเดิน นั่ง ยืน

คุณมินทร์ลดา ฮกชุน

อายุ 39 ปี อาชีพ นักธุรกิจไทยธรรม
จังหวัด ปราจีนบุรี

ดิฉนั รูส้ กึ ประทับใจกับทีร่ ดั เอวแม่เหล็กไวทอปมาก
เพราะโดยส่วนตัวชืน่ ชอบเส้นใยอัจฉริยะ 42 แร่ธาตุอยูแ่ ล้ว คือ
มีผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะไวทอป ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า
เลย ทัง้ หมวกไวทอป เสือ้ กล้ามไวทอป หมอนกายภาพไวทอป
ผ้าห่มไวทอป และถุงเท้าไวทอปด้วย พอทราบว่าจะมีทร่ี ดั เอว
แม่เหล็กไวทอปเข้ามา จึงไม่รรี อทีจ่ ะสัง่ ซือ้ เลย พอทราบถึง
คุณสมบัตถิ งึ วิธกี ารทำ�งานของแม่เหล็กแล้ว ดิฉันเชื่อเลยค่ะ
ว่าคนรักสุขภาพจะต้องอยากมีติดบ้านไว้ ดิฉันใช้ทกุ วันเลย
เวลานัง่ รถนานๆ จะใส่ตลอด เพราะสามารถรัดเอวนอกเสือ้ ผ้า
ได้ สวย เก๋ เท่หด์ ดี ว้ ยค่ะ ทำ�ให้เราไม่รสู้ กึ ปวด หรือเมือ่ ยหลัง
เลย และยังปรับบุคลิกภาพให้ดขี น้ึ หลังตรง ไม่วา่ จะอิรยิ าบถ
ไหนๆ ทัง้ เดิน นัง่ ยืน หรือแม้กระทัง่ ตอนนอน ทุกคืนดิฉนั ก็
สวมใส่ด้วย เพราะทำ�ให้หลับสบาย ผ่อนคลาย ตื่นเช้ามา
เข้าห้องน้�ำ ทุกเช้า ซึ่งปกติจะเป็นคนถ่ายยากมาก แต่ตอนนี้
ระบบขับถ่ายดีมาก ถ่ายคล่อง ถ่ายโล่ง เวลาดิฉนั ส่องกระจก
รู้สึกพุงยุบลง เอวเล็กลง ผิวบริเวณเอวก็เรียบเนียนขึ้น ที่
เซอร์ไพรส์มากๆ คืออาการปวดท้องประจำ�เดือนลดลง เพราะ
ปกติจะปวดท้องประจำ�เดือนทุกเดือนค่ะ ดิฉนั คิดว่าอวัยวะภายใน

ของผู้หญิงเป็นเรื่องที่สำ�คัญมาก พอมีที่รัดเอวแม่เหล็กไวทอป
มาช่วย ดูแลภายในก็ยิ่งดีมากๆ เลยค่ะ รู้สึกได้เลยว่าเราได้
ดูแลภายในจริงๆ ขอขอบคุณบริษัท ไทยธรรมฯ มากค่ะ ที่มี
ผลิตภัณฑ์ที่สุดยอด และยอดเยี่ยมมาก จึงอยากแนะนำ�ให้ทุกคน
ลองใช้ดูค่ะ และรณรงค์ให้มีติดบ้านไว้ค่ะ ป้องกันดีกว่ารักษา
หลายเท่านะคะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ในระยะเวลาเพียง 4 เดือน ดิฉันสามารถลดน้ำ�หนักได้ถึง 12 กิโลกรัม
และไม่ต้องอดอาหารด้วย
ดิฉนั มีปญ
ั หาเรือ่ งน้�ำ หนักตัวหลังคลอดบุตร ตอนตัง้ ครรภ์
น้ำ�หนักขึ้นเร็วมาก และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 75 กิโลกรัมเลยค่ะ
และหลังจากคลอดบุตรแล้ว น้ำ�หนักตัวดิฉันอยู่ที่ 67 กิโลกรัม
ทำ�ให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมด ไม่วา่ เป็นรูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ
โดยเฉพาะความหนาของหน้าท้อง และรอบเอว ทั้งแขน และขา
ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมจนเห็นได้ชัด ดิฉันจึงคิดที่จะลดน้ำ�หนัก โดยลอง
ดื่มกาแฟลดน้ำ�หนัก ซึ่งน้ำ�หนักก็ลดลงจริงๆ ค่ะ เพราะดื่มแล้ว
จะทำ�ให้ไม่รู้สึกอยากรับประทานอาหาร แต่พอหยุดดืม่ กาแฟ ดิฉนั
ก็รบั ประทานทุกอย่าง จนน้�ำ หนักเพิม่ ขึน้ กว่าเดิมอีก ดิฉนั จึงหันมา
ควบคุมอาหาร และออกกำ�ลังกายแทน แต่ท�ำ ไประยะหนึง่ น้ำ�หนัก
ก็ไม่ค่อยลดแล้ว จนมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณนฤมล สังข์เกิดสุข
หรือโค้ชหนู ที่แนะนำ�ให้ดิฉันลองใช้สูตรคีโตเจนิก ไดเอท ควบคู่
กับการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม คือ น้ำ�มันมะพร้าว
สกัดเย็นผสมโคคิวเท็น น้ำ�มันปลาสกัดชนิดไขมัน EPA เข้มข้น
สารสกัดคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำ�ลึก และสารสกัดเมล็ดองุ่น
ผสมสารสกัดจากมะเขือเทศ ภายใน 2 เดือน น้�ำ หนักลดลงไปถึง
7 กิโลกรัม ดิฉันดีใจมาก จึงทำ�ตามสูตรอย่างเคร่งครัด พร้อม

ออกกำ�ลังกายร่วมด้วยตลอด 2 เดือน น้ำ�หนักก็ลดลงอีก 5
กิโลกรัม ทำ�ให้อาการปวดขา ปวดหัวเข่า หายไป แขน และขา
ก็เล็กลง ในระยะเวลาเพียง 4 เดือน ดิฉนั สามารถลดน้�ำ หนัก
ได้ถงึ 12 กิโลกรัม และไม่ตอ้ งอดอาหารด้วย เป็นการลดน้�ำ หนัก
ทีม่ ีความสุขมาก ผิวพรรณก็ดีขึ้น รอบเอวก็หายไป รู้สึก
มั่นใจมากขึ้น ดิฉันต้องขอขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ ที่มี
ผลิตภัณฑ์ดีๆ ไว้ใช้ดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
Before
ต.ค. 60 67 Kg.

After
ม.ค. 61 55 Kg.

คุณรัตนา รัตนบุรี
อายุ 39 ปี อาชีพ แม่บ้าน
จังหวัด นครศรีธรรมราช

รับประทานต่อเนื่องประมาณ 5 เดือน ก็ ไปพบแพทย์ตามนัด ผลตรวจพบว่า
ค่า SGOT และ SGPT ลดลงอยู่ที่ 28 กับ 24 ส่วนไวรัสบี กับค่าไขมันในตับ
ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติ อาการที่ปวดข้อนิ้วที่เป็นอยู่จนแทบเขียนหนังสือไม่ ได้ก็ดีขึ้น

คุณสุธญ
ั ญา ภูร่ ตั นาพิชญ์
อายุ 60 ปี อาชีพ อาจารย์
จังหวัด กรุงเทพฯ

ดิฉันมีปัญหาสุขภาพ คือ ที่ตับมีเชื้อไวรัสบี
แบบพาหะ ทำ�ให้ตอ้ งพบแพทย์เพือ่ ตรวจตับทุก 6 เดือน
จนเมือ่ กลางปี 2015 ตรวจพบว่า ค่า SGOT และ SGPT สูง
440 กับ 442 ค่าไวรัสบี และไขมันทีต่ บั ก็สงู แพทย์จะรักษา
โดยใช้วิธีฉีดยาเพื่อกระตุ้นภูมิสัปดาห์ละ 1 เข็ม เป็นเวลา
1 ปี หลังจากฉีดยาไปได้ 6 เข็มหมอนัดตรวจ ค่าตับก็ไม่
ลด ก็ฉีดยาต่อจนครบเข็มที่ 10 ปรากฏว่าค่าตับกลับสูงถึง
800 กว่า ค่าไวรัสบี และไขมันที่ตับก็ไม่ลด จึงขอแพทย์
หยุดฉีดยา จนกระทั่งต้นปี 2016 ได้ปรึกษาคุณณพิชญา
เลิศวาทิน หรือโค้ชพิชา ที่แนะนำ�ให้รับประทานสารสกัด
จากพรีไบโอติก และโพรโบไอติก สมุนไพรจีนชาชงเพื่อ
การล้างพิษ ช่วยระบาย สารอาหารบำ�รุงตับ น้�ำ มันปลาสกัด
ชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น และสารสกัดเมล็ดองุน่ ผสม
สารสกัดจากมะเขือเทศ รับประทานต่อเนื่องประมาณ 5
เดือน ก็ไปพบแพทย์ตามนัด ผลตรวจพบว่า ค่า SGOT
และ SGPT ลดลงอยู่ที่ 28 และ 24 ส่วนไวรัสบี กับ

ค่าไขมันในตับก็อยู่ในเกณฑ์ปกติ อาการที่ปวดข้อนิ้วที่เป็นอยู่
จนแทบเขียนหนังสือไม่ได้ก็ดีขึ้น เขียนหนังสือได้เกือบปกติ
แล้ว ดิฉันดีใจมากๆ ที่ค่าตับกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง ดิฉันต้อง
ขอขอบคุณบริษัท ไทยธรรมฯ ที่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดี มี
คุณภาพ รับประทานแล้วไม่ต้องวิตกเรื่องสารตกค้างเลยค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2018 พี่เปิ้ล จารุณี เดส์แน็ช และพี่ยุ้ย ดร. อาริญา สาริกะภูติ ผู้บริหารบริษัท ไทยธรรมฯ ได้ทำ�พิธีเปิด
ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ สาขา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นำ�ทีมโดยผู้อำ�นวยการศูนย์คนเก่ง คุณเสาวลักษณ์ เรืองอุไร ที่พร้อมให้บริการ
ลูกค้า และสมาชิกไทยธรรมฯ ทุกท่าน โดยศูนย์จำ�หน่ายฯ ตั้งอยู่ที่ 33/81 หมู่ 2 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (เลี้ยวซ้ายที่ถนน
กาญจนวิถี16 ซอย 4) สำ�หรับลูกค้า และสมาชิกท่านใดที่อยู่ใกล้เคียง สามารถไปใช้บริการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ผู้อำ�นวยการศูนย์ฯ คุณเสาวลักษณ์ เรืองอุไร โทร.081-8915491
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ปรับเปลีย่ นรูปแบบ TDA Newsletter
เรียน สมาชิกไทยธรรมที่รักทุกท่าน
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอแจ้งการปรับเปลี่ยน
รูปแบบวารสาร TDA Newsletter จากรูปเล่มสิง่ พิมพ์เป็น
รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว ตั้งแต่ฉบับที่ 60
ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2018 เป็นต้นไป ทุกท่าน
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.ithaidham.com/
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ขอแสดงความนับถือ
ดร.อาริญา สาริกะภูติ
กรรมการผู้จัดการ

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.นครนายก โทร. 099-9892554
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

