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เสาร์ เวลา 19.30-21.00 น.
พบกับสาระความรูน้ วัตกรรมการย้อนวัยโลก และเคล็ดลับในการทำ�ธุรกิจ
เครือข่ายสุขภาพให้ประสบผลสำ�เร็จ ในรายการ TDA Healti Secret
ดำ�เนินรายการโดยพี่เปิ้ล จารุณี เดส์แน็ช และพี่ยุ้ย อาริญา สาริกะภูติ
คลืน่ ความถีค่ รอบคลุมพืน้ ที่ : 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

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

เนื้อหาในรายการนี้ ไม่ ได้มีเจตนาจะอ้างสรรพคุณการใช้สารอาหาร เพื่อทดแทนการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
แต่อย่างใด หากแต่เป็นการให้ข้อมูลสารอาหารที่มีงานวิจัยทางการแพทย์สนับสนุน ถึงประโยชน์ ในแง่ของการป้องกันโรค
และการส่งเสริมสุขภาพ การรักษา บำ�บัดอาการของโรคต่างๆ จำ�เป็นที่จะต้องถูกวินิจฉัย และดูแลโดยแพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้น

02-363-7699
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บ้ข อาง เนนี
้
รา

ไทยธรรม อัลไลแอนซ์

วิถีสุขภาพดี
แบบองค์รวม

สุขภาพแบบองค์รวมในวิถีแห่งเวชศาสตร์ชะลอวัย ประกอบด้วย กาย ใจ อารมณ์ สังคม และ
จิตวิญญาณ ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมเครือข่ายแห่งมิตรไมตรี
ที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูล เอื้อเฟื้อ และแบ่งปัน เพื่อให้ทุกคนได้บรรลุตามความฝันของตัวเอง
ไม่ว่าจะเป็น สุขภาพ ความงาม ความมั่งคั่ง และความมั่นคงในชีวิต
เราเป็นองค์กรที่เติบโตด้วยความรัก และมิตรภาพ และมีความฝันอันยิ่งใหญ่ เพราะเรา
นำ�เอาความฝันของพี่น้องแต่ละท่าน มาถักทอรวมกันเป็นความฝันของเรา ทีมงานเบื้องหลัง
ของเราทุกคน จับต้องได้ เข้าถึง และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ และร่วมมือ
กับพี่น้องไทยธรรมทุกท่าน เพราะเราทั้งหมด คือ หนึ่งเดียวกัน “เราคือไทยธรรม”
ด้วยความจริงใจ
จารุณี เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร

ดร.อาริญา สาริกะภูติ
กรรมการบริหาร

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

สุขภาพเป็นไป
ตามที่เราคิด
เราจะมีชีวิต
ตามที่ใจเราอยาก
หากเรามุ่งมั่น
มากพอ
คุณจิตชานันทน์ อภิญชญาภัฏฐ์
ชื่อเล่น นาฎ จ.ชลบุรี
ดิฉันเป็นลูกเกษตรกร มีพี่น้องทั้งหมด 4 คน และ
เนื่องจากทางบ้านมีฐานะยากจน ความที่ดิฉันเป็นบุตรคนโต
เมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จึงตัดสินใจไม่เรียนต่อ
ตัง้ ใจจะออกมาช่วยบิดามารดาทำ�งานเพือ่ ส่งให้นอ้ งๆ ทัง้ 3 คน
ได้เรียน แต่ดิฉันโชคดีอย่างยิ่ง เมื่อครูประจำ�ชั้นให้ไปสอบ
ชิงทุน และดิฉันก็สอบได้อันดับ 1 จึงได้มีโอกาสได้ศกึ ษาต่อ
ในระดับชัน้ มัธยม ดิฉนั ได้รบั ทุนเรือ่ ยมาจนเรียนจบการศึกษา
ชั้นมัธยมปีที่ 6 ก็สอบชิงทุนในระดับมหาวิทยาลัย และเข้า
ศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่าง
ทีเ่ รียนก็ท�ำ งานพิเศษ เก็บข้อมูลงานวิจยั สอนหนังสือ เพือ่ หา
รายได้สง่ มาช่วยทางบ้าน และเมือ่ จบการศึกษาก็มาปฏิบตั งิ าน
เป็นเภสัชกรทีโ่ รงพยาบาล และมุง่ มัน่ ตัง้ ใจทำ�งานทุกอย่างเต็มที่
จนได้เลื่อนตำ�แหน่งเป็นระดับหัวหน้างาน และได้รับคัดเลือก
เป็นบุคลากรดีเด่นของโรงพยาบาลชลบุรี
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จนกระทัง่ เมือ่ 6 ปีทผ่ี า่ นมา ดิฉนั มีปญ
ั หาสุขภาพ คือ ป่วยจนทำ�งาน
ไม่ได้ จึงไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรค สุดท้ายผลการวินิจฉัยจาก MRI
บอกว่าดิฉนั มีรอยโรคกระจายอยูใ่ นเนือ้ สมองส่วนสีขาว และยังไม่ทราบ
สาเหตุ และวิธกี ารรักษา จึงทำ�ได้เพียงรักษาตามอาการไปก่อน ตอนนัน้
ดิฉันรู้สึกมืดมนหนทาง จิตตก เพราะลูกก็ยังเล็ก แต่สุดท้ายก็ต้อง
ตั้งสติให้ได้ คิดว่าเราไม่ได้เป็นโรคร้าย ปาฏิหาริย์ต้องมีจริง เมื่อคิดได้
แบบนี้ ก็ตั้งจิตคิดว่าสักวันรอยโรคของเราจะหายไป ในเมื่อเรา
ตัดสินใจแล้วที่จะมีสุขภาพดี ก็ขอให้เราได้พบหนทางที่จะนำ�เราไปสู่
จุดนั้น ตั้งใจสวดมนต์ อธิษฐาน พร้อมกับหาวิธีรักษาสุขภาพในทุกๆ
ศาสตร์ และได้ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่สำ�นักวิชา
เวชศาสตร์ชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อ
หวังว่าจะใช้วิชาความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับตัวเองเพื่อดูแลสุขภาพ จน
ได้มารู้จักสารอาหารไทยธรรม ซึ่งถูกคิดค้นพัฒนาขึ้นมาจากงานวิจัย
ตามหลักของศาสตร์ชะลอวัย ตามที่ได้ศึกษา และค้นคว้ามา จึงลอง
ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพของตัวเอง จนปัจจุบันดิฉันมีสุขภาพ
โดยรวมดีขน้ึ มากๆ อาการเหนือ่ ยล้าจนทำ�งานไม่ได้กห็ ายไป น้�ำ หนักตัว
ลดลง ผิวพรรณดีขน้ึ และมัน่ ใจว่าสักวันรอยโรคเราจะหายไป ดิฉนั
รู้สึกภูมิใจที่ได้รู้จักบริษัท ไทยธรรมฯ ตื่นเต้นกับผลงาน ยิ่งรู้จักก็
ยิ่งศรัทธาในความมุ่งมั่นที่ต้องการช่วยเหลือให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีข้นึ
ดิฉนั จึงตัง้ ใจทีจ่ ะดำ�เนินรอยตาม จะนำ�ความรูท้ ศ่ี กึ ษามาช่วยให้คนไทย
มีสุขภาพดีขี้น ลดจำ�นวนคนป่วยในโรงพยาบาล ลดงานของแพทย์
และที่สำ�คัญคือ ลดการใช้ยาด้วย

เชื่อมั่นในความดี
ไม่สิ้นศรัทธาในตัวเอง
ชนะใจตัวเอง
และกิเลส
ภญ. เกศรินทร์ ชัยศิริ
ผู้อำ�นวยการศูนย์ใหญ่ไทยธรรม
อ.เมือง จ.ชลบุรี
ดิฉันเกิดมาในครอบครัวที่ฐานะทางบ้านปานกลาง มารดา
รับราชการ บิดามีอาชีพทำ�สวน มีน้องอีกสองคน ในช่วงที่เรียนชั้น
มัธยมต้น บิดาป่วยด้วยโรคมะเร็งลำ�ไส้ ทำ�ให้ทางบ้านต้องมีคา่ ใช้จา่ ย
ทีส่ งู ขึน้ เพือ่ ใช้ในการรักษาบิดา ประกอบกับช่วงนัน้ ดิฉนั มีโอกาสเข้ามา
เรียนที่กรุงเทพ เนื่องจากได้รับโอกาสจากการที่มีผลการเรียนดีเด่น
ทำ�ให้ดฉิ นั ต้องประหยัดค่าใช้จา่ ย และหาเงินเพือ่ ส่งตัวเองเรียน ดิฉัน
สอบติดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขณะอยูช่ น้ั มัธยม 5
ช่วงที่เรียนเภสัชฯ บิดาป่วยหนัก ต้องมานอนโรงพยาบาลจุฬาฯ
ค่าใช้จ่ายที่บ้านก็สูงขึ้น ดิฉันตัดสินใจกู้เงินการศึกษาของภาครัฐ และ
ทำ�งานเป็นพนักงานทำ�ความสะอาดตามร้านอาหาร ในช่วงเวลาหลัง
เลิกเรียน เพื่อส่งตัวเองเรียน และส่งกลับไปให้ที่บ้านได้ใช้จ่าย เมื่อ
ทำ�งานเสร็จ ต้องนั่งรถเข้ามาดูแลพ่อที่โรงพยาบาลทุกวัน ตลอดเวลา
ดิฉนั ต้องวางแผนอ่านหนังสือ วางแผนทำ�งานหาเงิน และต้องมาดูแลพ่อ
ที่นอนป่วย รอดิฉันมาหาทุกวัน เส้นทางที่ดิฉันเจอในช่วงนั้น สอนให้
เข้าใจถึงความรู้สึกของคนป่วย และญาติ ว่ามีความทุกข์เพียงใด
ความเหนือ่ ยจากการทำ�งานเพือ่ หาเงินส่งตัวเองเรียน และให้ครอบครัว
สอนให้รจู้ กั คุณค่าของเงิน โอกาส และคุณค่าของเวลา การเรียนทีห่ นัก
สอนให้ตอ้ งจัดสรรเวลาให้เกิดประโยชน์สงู สุด ดิฉนั จับฉลากใช้ทนุ ได้ท่ี
โรงพยาบาลชลบุรี ดิฉนั จำ�เป็นต้องพาน้องชายมาอยูด่ ว้ ย และทำ�งาน
ส่งน้องชายเรียน ดิฉนั ตัง้ ใจทำ�งานทุกอย่างทีโ่ รงพยาบาลชลบุรี ด้วยใจ
ที่มุ่งมั่น เพราะเข้าใจความรู้สึกของคนไข้ และญาติดี จนได้รับโอกาส
จาก IMPAACT ที่มอบทุนให้คนไทยไปศึกษาด้านวิจัยที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประกอบกับดิฉันสอบเพื่อเรียนต่อได้ ในหลักสูตร
ปริญญาโท สาขาเภสัชกรรมคลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ

เรียนจบมา ดิฉันได้ท�ำ งานวิจัยตีพิมพ์ให้วารสารต่างประเทศ และ
เป็นงานวิจัยที่เป็นผลงานเรื่องแรกของทวีปเอเชีย
มีผลให้นำ�มา
เปลี่ยนแนวทางการรักษาในประเทศไทย ดิฉันทำ�งานด้วยความตั้งใจ
ทำ�ความดี โดยนำ�ความรูท้ ม่ี มี าช่วยเหลือผูป้ ว่ ยให้ได้มากทีส่ ดุ จนได้รบั
รางวัลคนดีศรีโรงพยาบาลชลบุรใี นปี 2016 และมีผลงานวิจยั ยอดเยีย่ ม
ทุกปี ตลอดเวลาที่ทำ�งานที่โรงพยาบาล ดิฉันเห็นคนป่วยเพิ่มขึ้น
การใช้ยาเพิ่มขึ้น แต่ก็ดูเหมือนจะไม่ได้แก้ที่สาเหตุ จนเมื่อปี 2017
มารดาของดิฉนั ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งเต้านมระยะ 4 จำ�เป็นต้องเข้ารับ
การผ่าตัดด่วน ให้ยาเคมีบำ�บัด 8 ครั้ง และฉายรังสี 30 ครั้ง ดิฉัน
จึงเริม่ ค้นหาข้อมูล จนได้รจู้ กั กับสารอาหารของไทยธรรม จากการแนะนำ�
ของรุน่ พีท่ เ่ี รียนเวชศาสตร์ชะลอวัย และฟืน้ ฟูสขุ ภาพ ดิฉนั ได้ลอง
นำ�มาปรับให้มารดารับประทานตามข้อมูลที่สืบค้นจากหลักฐานทาง
วิชาการ และดิฉนั ได้ตดั สินใจเรียนต่อด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย และ
ฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อต้องการหาคำ�ตอบในการป้องกันการเกิดโรค เพื่อ
นำ�ไปช่วยมารดา และสังคม ปัจจุบนั มารดาของดิฉนั มีคา่ มะเร็งในเลือด
อยู่ในระดับที่ปกติ สามารถทำ�งาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
วันนี้ดิฉันตัดสินใจมาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำ�ธุรกิจกับ
บริษัท ไทยธรรมฯ เนื่องจากศรัทธาในบริษัทฯ ที่ยึดมั่นในคุณธรรม
นำ�หน้าธุรกิจ และให้ความสำ�คัญกับประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ และ
สังคมเป็นที่ตั้ง ดิฉันโชคดีที่ได้มารู้จักกับไทยธรรม ซึ่งดิฉันจะนำ�
ความรู้ที่มีกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง มาช่วยเพื่อนมนุษย์ และ
สังคมอย่างเต็มความสามารถ
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และสารสกัดขมิ้นชัน
สุดยอดสารอาหาร
ต้านมะเร็ง สารอาหาร
ที่ฆ่าสเต็มเซลล์ของ
เซลล์มะเร็ง
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สารสกัดจากขิง ความหวังใหม่ในการ
ร่วมบำ�บัด และป้องกันมะเร็งเต้านม
งานวิจยั ใหม่ตพี มิ พ์ใน PLOS ONE เป็นวารสารวิชาการ
สาขาวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการเผยแพร่โดย Public Library of
Science ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 ตีพิมพ์งานวิจัยสารสกัดจากขิง ซึ่ง
มีสารออกฤทธิ์ ชื่อ 6-shogaol ว่ามีประสิทธิภาพในการกำ�จัด
สเต็มเซลล์ของเซลล์มะเร็งเต้านม
ในช่วงระยะเวลาประมาณ 50 ปีทผ่ี า่ นมา วงการแพทย์
ได้ค้นพบว่า มะเร็งหลายชนิด มีสเต็มเซลล์ หรือเซลล์ต้นกำ�เนิด
ของตัวมันเอง (Cancer Stem Cells) และเป็นสาเหตุของ
การเกิดมะเร็งหลายชนิด รวมทั้งเซลล์มะเร็งเต้านม ในขณะที่
ในก้อนเนื้องอกหนึ่งก้อน จะมีปริมาณสเต็มเซลล์ของเซลล์มะเร็ง
อยู่เพียง 0.2%–1% แต่ก็เป็นปริมาณที่มากเพียงพอ ที่จะ
ทำ�ให้เกิดการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งออกมาใหม่ สเต็มเซลล์
ของเซลล์มะเร็ง จะไม่ตอบสนองต่อการให้เคมีบำ�บัดปกติ และ
มีความสามารถที่จะแบ่งตัวเองออกมาใหม่ได้ตลอดเวลา ถ้าเรา
ต้องการที่จะกำ�จัดเซลล์มะเร็งอย่างราบคาบ รวมถึงการป้องกัน
การกลับซ้ำ� เรามีความจำ�เป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องกำ�จัดสเต็มเซลล์
ของเซลล์มะเร็งด้วย
งานวิ จั ย เรื่ อ งสารสกั ด จากขิ ง กำ � จั ด สเต็ ม เซลล์ ข อง
เซลล์มะเร็งเต้านม มีชอ่ื ว่า “6-Shogaol Inhibits Breast Cancer
Cells and Stem Cell-Like Spheroids by Modulation of Notch
Signaling Pathway and Induction of Autophagic Cell Death”
ตีพิมพ์ในเดือนกันยายน ปี 2015 สรุปว่า สาร 6-Shogaol
(ซิกซ์-โชกาออล) ในเหง้าขิง ไม่ว่าจะเป็นผงแห้ง หรือผ่าน
ความร้อนในการปรุงอาหารแล้ว มีประสิทธิภาพในการกำ�จัด
สเต็มเซลล์ของเซลล์มะเร็งเต้านม โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
เซลล์ปกติ

กลไกของ 6-Shagaol จากขิง ในการกำ�จัดสเต็มเซลล์
ของมะเร็งเต้านม ทำ�ได้โดยการกระตุน้ การฝ่อตายไปเองของสเต็มเซลล์
ของเซลล์มะเร็ง (Apoptosis) และยังมีความเป็นพิษต่อสเต็มเซลล์
ของเซลล์มะเร็งเต้านมอีกด้วย มีงานวิจัยที่ได้ผลคล้ายคลึงกัน ตีพิมพ์
ในวารสารการแพทย์ชอ่ื Journal of Biomedicine and Biotechnology
อีกด้วย

ไม่ เ พี ย งแต่ กำ � จั ด เซลล์ ม ะเร็ ง ของ
มะเร็งเต้านมเท่านัน้ 6-Shagaol จากขิง
ยั ง ให้ ผ ลที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น ในการกำ � จั ด
เซลล์มะเร็งอีกหลายชนิด ได้แก่ มะเร็ง
ต่อมลูกหมาก มะเร็งรังไข่ มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งปอด มะเร็งตับ และมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่
ขมิ้นชันยับยั้ง และร่วมบำ�บัดมะเร็ง
และทวารหนักอีกด้วย
โดยผ่าน 7 กลไก ได้แก่
งานวิจัยประโยชน์ด้านสุขภาพด้านอื่นๆ
ของสารสกัดจากขิง

ขิงยังมีงานวิจัยในผลดีต่อสุขภาพด้านอื่นๆ ได้แก่ ช่วยให้
การย่อยอาหารดีขึ้น ช่วยลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ทั้งจากเคมีบำ�บัด
จากการตั้งครรภ์ และป้องกันการเมารถ เมาเรือ เมาเครื่องบิน ขิง
ปรับสมดุลน้ำ�ตาลในเลือด ให้ผลดีต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือด
ลดปวด ลดการอักเสบ และช่วยควบคุมน้�ำ หนัก

สารสกัดจากขมิ้นชัน สารอาหารอุดมคติ
ในการร่วมบำ�บัด และป้องกันมะเร็ง

ส่วนของขมิน้ ชันทีใ่ ห้ประโยชน์ในทางยา ได้แก่ เหง้าใต้ดนิ
สารออกฤทธิใ์ นขมิน้ ชัน มีชอ่ื ว่า เคอร์ควิ มิน (Curcumin) ซึง่ เป็นสาร
ในกลุ่มโพลีฟีนอล (Polyphenols) ในขมิ้นชันปกติ จะมีปริมาณ
เคอร์คิวมินอยู่ประมาณ 3%-5% ดังนั้นการใช้สารสกัดขมิ้นชันที่มี
ความเข้มข้นของปริมาณเคอร์ควิ มินสูง จะให้ผลดีในการรักษามากกว่า
ขมิ้นชันมีกลไกที่หลากหลายในการกำ�จัดเซลล์มะเร็ง และช่วยยับยั้ง
การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
ขมิ้นชันให้ผลในการทำ�ลายเซลล์มะเร็งโดยไม่เป็นอันตราย
ต่อเซลล์ดี และยังป้องกันเซลล์ดีจากการถูกทำ�ลายจากเคมีบ�ำ บัดใน
กระบวนการรักษามะเร็งในแบบแพทย์แผนปัจจุบัน และยังมีฤทธิ์
ป้องกันการเกิด และการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งอีกด้วย

1. ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์ปกติ ไปเป็นเซลล์มะเร็ง
แม้ในสภาพแวดล้อมของร่างกายทีเ่ อือ้ ต่อการเจริญเติบโต และการก่อ
กำ�เนิดเซลล์มะเร็ง เช่น เลือดเป็นกรด ออกซิเจนน้อย และสารพิษ
สะสมมาก
2. กระตุ้นการฆ่าฝ่อตายไปเองของเซลล์มะเร็ง โดย
กระตุ้นกลไกที่ชื่อ อะพอพโทซิส (Apoptosis) คือ กลไกการฝ่อตาย
ไปเองของเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกาย
3. ยับยัง้ โกรท แฟคเตอร์ของเซลล์มะเร็ง เซลล์มะเร็งจะมี
โกรท แฟคเตอร์เฉพาะของมันเอง ซึ่งกระตุ้นการเติบโต และการ
แพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง ขมิ้นชันจะมีฤทธิ์ยับยั้งโมเลกุลเหล่านี้
4. ลดการอักเสบ การอักเสบเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ทำ�ให้เกิด
การลุกลาม และแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง

5. ยับยัง้ การเจริญเติบโตของสเต็มเซลล์ของเซลล์มะเร็ง
6. กระตุ้นภูมิต้านทาน
7. ยับยัง้ และทำ�ลายการสร้างกลุม่ ร่างแหหลอดเลือดฝอย
ที่ไปเลีย้ งเซลล์มะเร็ง

งานวิจยั ประโยชน์ดา้ นสุขภาพอืน่ ๆ ของสารสกัด
ขมิ้นชัน
ต้านการติดเชือ้ ต้านอนุมลู อิสระ ต้านอักเสบ ปกป้องตับจาก
สารพิษ รวมทั้งสารก่อมะเร็ง ช่วยล้างพิษจากตับ ปกป้องหัวใจ และ
หลอดเลือด ป้องกันลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือด ลดอาการข้ออับเสบ

งานวิจยั ขมิน้ ชันในการกำ�จัดเซลล์มะเร็ง

มะเร็งช่องปาก มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งตับอ่อน มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ และทวารหนัก มะเร็งผิวหนังชนิด
Multiple Myeloma
References :
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.
pone.0137614
[2] http://www.breastcancer.org/treatment/druglist/taxol
[3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3426621/
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3 สารอาหารเสริมฤทธิ์ต้านมะเร็ง

งานวิจัยเซลล์มะเร็ง จากวารสารการแพทย์ชื่อ Egyptian Journal of Basic and
Applied Sciences 4 ตีพมิ พ์ในปี 2017 ตีพมิ พ์บทความชือ่ Anti-cancer potential
of a mix of natural extracts of turmeric, ginger and garlic : A cell-based
study เป็นงานวิจยั เพือ่ ศึกษาผลของการต้านมะเร็งด้วยสารสกัด 3 ชนิด คือ สารสกัด
ขิง สารสกัดขมิ้นชัน และสารสกัดกระเทียม พบว่าทั้งสามสารอาหาร มีฤทธิ์ส่งเสริม
ซึ่งกันและกัน ในทางทำ�ลายเซลล์มะเร็งเต้านมในจานเพาะเซลล์
ผลการทดลองปรากฏว่า สูตรผสมของ สารสกัดขิง สารสกัดขมิ้นชัน และสารสกัด
กระเทียม กระตุ้นการฝ่อตายไปเองของเซลล์มะเร็งเต้านมในจานเพาะเซลล์ ในการทดลองนี้
มีการเปรียบการใช้สว่ นผสมของสารสกัดทัง้ 3 ร่วมกับยาชือ่ Tamoxifen ซึง่ เป็นยาแผนปัจจุบนั ที่
แพทย์ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งเต้านม ตัวยาออกฤทธิ์โดยเข้าไปขัดขวางการทำ�งานของฮอร์โมน
เอสโตรเจน ซึ่งส่งผลให้มะเร็งเต้านมขยายใหญ่ขึ้น ยานี้ใช้ได้กับทั้งผู้ชาย และผู้หญิง มักใช้ใน
ผู้ป่วยที่มีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งจากเต้านมไปยังอวัยวะอื่นๆ หรือเพิ่งผ่านการผ่าตัด
และรักษาด้วยวิธีรังสีบำ�บัด และใช้สำ�หรับป้องกันโรคมะเร็งเต้านมในผู้ที่มีความเสี่ยงสูง
ผลการทดลองปรากฏว่า การให้สารสกัดขิง สารสกัดขมิ้นชัน และสารสกัดกระเทียม
ร่วมกับยา Tamoxifen ให้ผลในการทำ�ลายเซลล์มะเร็งเต้านมในจานเพาะเซลล์ได้มากกว่า
การให้ยา Tamoxifen แต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งนักวิจัยสรุปว่า สารสกัดทั้ง 3 ทำ�ให้ตัวรับฮอร์โมน
เอสโตรเจนบนเซลล์มะเร็งเต้านม (ER-Positive Breast Cancer Cells) ไวต่อการให้ยา
Tamoxifen มากขึ้น
การรักษามะเร็งเต้านม โดยการใช้การรักษาทางด้านฮอร์โมน อาศัยหลักการใน
การขัดขวางการออกฤทธิข์ องฮอร์โมน ทีจ่ ะไปกระตุน้ เซลล์มะเร็ง ยาทีใ่ ช้ในปัจจุบนั คือ Raloxifene
และ Tamoxifen นักวิจัยพบว่า การให้สารสกัดจากขิง สารสกัดจากขมิ้นชัน และสารสกัด
จากกระเทียม ทำ�ให้ยาออกฤทธิด์ ขี น้ึ และแม้จะไม่มกี ารใช้ยาเลย สารสกัดทัง้ สาม ก็ยงั คงออกฤทธิ์
ฆ่าเซลล์มะเร็งเต้านมในจานเพาะเซลล์ โดยการออกฤทธิ์ร่วมกันกระตุ้นการฝ่อตายไปเองของ
เซลล์มะเร็ง ยับยัง้ การแบ่งตัว และการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง
และมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ รวมทั้งป้องกันอันตรายของเซลล์ดีจากการให้เคมีบำ�บัดด้วย
References :
1. Satish Kumar Vemuri et. Al, Anti-cancer potential of a mix of natural extracts of
turmeric, ginger and garlic: A cell-based study, Egyptian Journal of Basic and Applied
Sciences 4 (2017) 332–344
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สารสกัดจาก

ลูกหม่อน
ผสมสารสกัดจาก
ใบหม่
อ
น
สุดยอดสารอาหาร

สำ�หรับโรคอ้วนลงพุง

งานวิจัยสารสกัดจากลูกหม่อน

สารสกัดจากลูกหม่อนมีสารแอนโทไซยานินปริมาณ
สูง สารออกฤทธิ์สำ�คัญคือ Cyanidin 3-glucoside และ
Cyanidin 3-rutinoside มีงานวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารการแพทย์
ชื่อ EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE 6 :
689-695, 2013 โดย อาริญา สาริกะภูติ และคณะ ในหัวข้อ
Preventive effects of Morus alba L. anthocyanins on
diabetes in Zucker diabetic fatty rats เป็นการตีพมิ พ์งานวิจยั
ผลของการให้สารสกัดจากลูกหม่อนในหนูทดลองที่ถูกตัดต่อยีนส์
ให้เป็นเบาหวาน ผลปรากฏว่าสารสกัดจากลูกหม่อน สามารถ
ลดน้�ำ ตาลในเลือดหลังการอดอาหาร (Fasting Blood Sugar)
ของหนูทเ่ี ป็นเบาหวาน รวมทัง้ อาสาสมัครในกลุม่ คนไข้เบาหวาน
ประเภทที่ 2 ที่มีน�้ำ ตาลในเลือดอยู่ระหว่าง 100-125 มม./ดล.
โดยไม่ตอ้ งใช้ยา ภายในระยะเวลา 12 สัปดาห์ ลดลงเป็นค่าปกติ
คือ มีน�ำ้ ตาลในเลือดต่�ำ กว่า 100 มม./ดล. โดยใช้ขนาดรับประทาน
คือผงลูกหม่อนบด 1,500 มก./วัน
นอกจากนี้ ในการตัดชิ้นเนื้อตับอ่อนของหนูทดลองที่
เป็นเบาหวานประเภทที่ 2 ทีร่ บั ประทานสารสกัดจากลูกหม่อนใน
การทดลองมาวิเคราะห์ ยังพบว่า มีการซ่อมแซมเนือ้ เยือ่ ตับอ่อน
ที่เสียหาย จากการที่หนูเป็นเบาหวาน และมีการฟื้นของเซลล์
ตับอ่อนของหนูที่เป็นเบาหวาน นอกจากนี้ยังพบว่า หนูมีระดับ
อินซูลินในเลือดเพิ่มขึ้น ภายใน 5 สัปดาห์ โดยเริ่มเพิ่มขึน้ ตัง้ แต่
สัปดาห์แรกของการรับประทานสารสกัดจากลูกหม่อน และเห็นผล
ชัดเจนในสัปดาห์ที่ 3 หลังการรับประทาน เนื่องจากตับอ่อนมี
การทำ�งานที่ดีขึ้น สอดคล้องกับผลการตัดชิ้นเนื้อตับอ่อนมาส่อง
กล้องจุลทรรศน์ พบว่า มีการฟื้นฟูเซลล์ของตับอ่อนที่เสียหาย
ให้กลับมามีชีวิตขึ้นใหม่
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งานวิจัยผลต่อสุขภาพด้านอื่นๆ ของสารสกัด
จากลูกหม่อน

ต้านการแข็งตัวของหลอดเลือด ต้านมะเร็ง โดยการยับยั้ง
การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งปอด ต้านอัลไซม์เมอร์ โดยการ
ไปลดคราบเบต้า อะไมลอยด์ (Beta Amyloid Plague) ในสมอง
ของหนูทดลอง ซึ่งคราบเบต้า อะไมลอยด์ เป็นคราบสีเหลือง ซึ่ง
ทำ�ลายสมองส่วนความทรงจำ�ในผู้ป่วยอัลไซม์เมอร์ ป้องกันไขมัน
เกาะตับในหนูทดลองที่ถูกเลี้ยงด้วยอาหารไขมันสูง

งานวิจัยสารสกัดจากใบหม่อน

ในใบหม่อนมีสารสำ�คัญชื่อ 1-deoxynojirimycin ซึ่งช่วย
ลดน้�ำ ตาลในเลือดหลังการรับประทานอาหาร มีงานวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสาร
การแพทย์ชื่อ British Journal of Nutrition ในปี 2006 ในหัวข้อ
“Inhibitory effects of extractives from leaves of Morus alba
on human and rat small intestinal disaccharidase activity”
ในการทดลองนี้ เป็นการใช้อาสาสมัครสุขภาพดี และอาสาสมัครที่
เป็นเบาหวานประเภทที่ 2 รับประทานสารสกัดจากใบหม่อน ปริมาณ
1 กรัม ก่อนการรับประทานน้ำ�ตาลซูโคส (น้�ำ ตาลทราย) ปริมาณ
75 กรัม ปรากฏว่า ปริมาณน้ำ�ตาลกลูโคสในเลือดในอาสาสมัครที่
รับประทานสารสกัดจากใบหม่อนก่อนการรับประทานน้ำ�ตาลทรายมี
ปริมาณลดลง เมือ่ เทียบกับอาสาสมัครทีร่ บั ประทานยาหลอก กลไกที่
สารสกัดจากใบหม่อนลดน้ำ�ตาลในเลือดหลังการรับประทานอาหารได้
ทั้งในอาสาสมัครสุขภาพดี และอาสาสมัครที่เป็นเบาหวาน คือ การที่
สารสกัดจากใบหม่อน ไปยับยั้งเอนไซม์ที่ทำ�หน้าที่ย่อยน้ำ�ตาลโมเลกุล
ใหญ่ ให้กลายเป็นน้�ำ ตาลโมเลกุลเดีย่ วในลำ�ไส้เล็ก ทำ�ให้คาร์โบไฮเดรต
ที่รับประทานเข้าไปไม่ถูกย่อยเป็นน้ำ�ตาลโมเลกุลเดี่ยว จึงไม่ถูกดูดซึม
เข้ากระแสเลือด เป็นการป้องกันน้�ำ ตาลในเลือดสูง และป้องกันโรคอ้วน
ที่เกิดจากการรับประทานคาร์โบไฮเดรตมากเกินไป
นอกจากนี้สารสกัดจากใบหม่อนยังให้ผลลดโคเลสเตอรอล
ในเลือด ทัง้ ในอาสาสมัครทีม่ โี คเลสเตอรอลสูง และน้�ำ ตาลในเลือดสูง
อีกด้วย ฤทธิอ์ น่ื ๆ ของสารสกัดจากใบหม่อน คือ ฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระ
ฤทธิ์ต้านอักเสบ
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สารสกัดจากลูกหม่อน และสารสกัดจากใบหม่อน

ออกฤทธิร์ ว่ มกันในการควบคุมน้�ำ ตาลในเลือดของผูม้ นี �ำ้ ตาล
ในเลือดปกติ ไม่ให้น�ำ้ ตาลในเลือดสูงจนกลายเป็นผูป้ ว่ ยเบาหวาน และ
ยังลดทัง้ น้�ำ ตาลในเลือด และโคเลสเตอรอลในผูป้ ว่ ยโคเลสเตอรอล และ
น้ำ�ตาลในเลือดสูงอีกด้วย นอกจากนี้ ฤทธิ์ของสารสกัดจากใบหม่อน
คือ การยับยัง้ การย่อยคาร์โบไฮเดรต และน้�ำ ตาลโมเลกุลใหญ่ ไม่ให้
กลายเป็นน้ำ�ตาลโมเลกุลเล็ก ทำ�ให้ป้องกันน้ำ�หนักขึ้น จากการกิน
คาร์โบไฮเดรตอีกด้วย เพราะคาร์โบไฮเดรตที่รับประทานเข้าไปจะไม่
ถูกย่อยทั้งหมด เป็นการป้องกันโรคอ้วน ร่วมกับการรับประทาน
อาหารแบบคีโตเจนิก ไดเอท
สารสกัดจากลูกหม่อนยังช่วยกระตุ้นเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย
ให้ไวต่อฮอร์โมนอินซูลิน และช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูตับอ่อนที่เสียหาย
จากการที่น้ำ�ตาลในเลือดสูงอีกด้วย
References :
1. Ariya S. et.al, , Preventive effects of Morus alba L. anthocyanins on diabetes in Zucker diabetic fatty rats, Experimental
and Therapeutic Medicine 6: 689-695, 2013
2. Inhibitory effects of extractives from leaves of Morus alba on
human and rat small intestinal disaccharidase activity, British
Journal of Nutrition (2006), 95, 933–938

Energy Medicine
คลื่นพลังงานเพื่อการบำ�บัด

งานวิจัยผลิตภัณฑ์คลื่นแม่เหล็ก
การใช้สนามพลังแม่เหล็กในการบำ�บัดอาการเจ็บป่วย
ต่างๆ ของร่างกาย เป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์พลังงาน
บำ�บัด (Energy Medicine) โดยการใช้แม่เหล็กวาง
ตามส่วนต่างๆ ของร่างกายที่มีอาการเจ็บป่วย การใช้
แม่เหล็กบำ�บัดแบ่งเป็น 3 ชนิด

ที่ใช้ของผลิตภัณฑ์แม่เหล็กในทางการแพทย์

1. การใช้ผลิตภัณฑ์แม่เหล็กบำ�บัดในรูปแบบต่างๆ (Static Magnetic
Field Therapy) เช่น กำ�ไลข้อมือแม่เหล็ก หรือเครื่องประดับที่ทำ�

หน่วยวัดความแรงของสนามพลังแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเกาส์
(Guass) การใช้แม่เหล็กบำ�บัดในทางการแพทย์อยูใ่ นช่วง 200 – 1,500
เกาส์ สำ�หรับเข็มขัดแม่เหล็กของไวทอป แม่เหล็กจะอยูใ่ นปุม่ เรียงตาม
แนวฝังเข็มบริเวณด้านหลัง และเอว จำ�นวน 22 ปุ่ม ความแรงรวม
1,200 เกาส์ และตัวเข็มขัดเองยังประกอบด้วยเส้นใย MBF® ให้
คลื่นฟาร์ อินฟราเรดอีกด้วย

ด้วยแม่เหล็ก หรือแผ่นรองรองเท้าด้านในที่เป็นแม่เหล็ก หรือ ที่นอน
ที่ใส่แม่เหล็กไว้ข้างใน

2. การใช้ผลิตภัณฑ์แม่เหล็กชนิดทีม่ กี ารปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมา
ด้วย (Electrical Charged Magnetic Therapy) ผลิตภัณฑ์

แม่เหล็กชนิดนีจ้ ะมีทช่ี าร์จติดมากับผลิตภัณฑ์ดว้ ย เพือ่ ปล่อยคลืน่ ไฟฟ้า
ออกมาพร้อมกับคลื่นแม่เหล็ก

3. การใช้ผลิตภัณฑ์แม่เหล็กวางตามแนวฝังเข็ม (Magnetic
Therapy with Acupuncture) เป็นการวางแม่เหล็กลงบนผลิตภัณฑ์

แม่เหล็ก ตามแนวฝังเข็มต่างๆ ในร่างกาย ซึง่ ศาสตร์การแพทย์แผนจีน
ระบุว่า เป็นแนวทางเดินของพลังงานในร่างกาย

ผลิตภัณฑ์แม่เหล็กทำ�งานอย่างไร

ธรรมชาติของร่างกายมนุษย์เป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอยูแ่ ล้ว
โมเลกุลทุกโมเลกุลของร่างกายเรา มีพลังแม่เหล็กอยู่ในนั้น แนวคิด
ที่อยู่เบื้องหลังของสนามพลังแม่เหล็กบำ� บัดโรคมาจากทฤษฎีที่ว่า
จุดที่ร่างกายเจ็บป่วย หรือเป็นโรค เกิดจากการที่สนามพลังแม่เหล็ก
ในบริเวณนั้นเสียสมดุล ทำ�ให้ร่างกายบริเวณนั้นเกิดความเจ็บป่วย
นักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อในทฤษฎีสนามพลังแม่เหล็กระบุว่า หากเรา
วางสนามแม่เหล็กไว้ใกล้ตัว จะทำ�ให้พลังแม่เหล็กในร่างกายเกิด
ความสมดุล

ลดปวด ลดอาการอักเสบตามกระดูกและข้อต่อ ช่วยให้แผลหาย
เร็วขึน้ ช่วยอาการท้องผูก ช่วยเรือ่ งการนอนไม่หลับ ช่วยอาการปวดศีรษะ
และช่วยอาการปวดทั่วตัว ในรูปเข็มขัดแม่เหล็กช่วยอาการปวดหลัง

ความแรงของการใช้แม่เหล็กในทางการแพทย์

คลื่นพลังแม่เหล็กกับเนื้องอก และมะเร็ง

มีงานวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารการแพทย์ชอ่ื Comp Med. 2011
Aug; 61(4): 339–345. ในหัวข้อ Effect of Magnetic Fields on
Tumor Growth and Viability ในงานวิจยั ใช้หนูทดลองทีม่ กี ารฉีด
เซลล์มะเร็งเต้านมเข้าไป เพื่อทำ�ให้หนูเป็นมะเร็ง ผลการทดลอง
ปรากฏว่า หนูที่เป็นมะเร็งที่ได้สัมผัสกับสนามพลังแม่เหล็กเป็นเวลา
360 นาที/วัน (6 ชัว่ โมง/วัน) เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ยับยัง้ การเจริญเติบโต
ของก้อนมะเร็ง นักวิจัยให้ความเห็นว่า เป็นเรื่องน่าสนใจที่จะศึกษา
ค้นคว้าเรื่องการนำ�สนามพลังแม่เหล็กมาเป็นการรักษาร่วมในผู้ป่วย
มะเร็ง
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งานวิจัย
คลื่นฟาร์ อินฟราเรด
กับการรักษา
แสงจากดวงอาทิตย์ ในช่วงทีต่ ามองเห็น เราเรียกว่า “แสงขาว” คือ แสงในช่วงคลืน่ ความถี่
ทีเ่ ห็นเป็นสีตา่ งๆ กัน 7 สี คือ ม่วง คราม น้�ำ เงิน เขียว เหลือง แสด และแดง รังสีทม่ี ชี ว่ งคลืน่
ความถี่สูงกว่ารังสีสีม่วง ถูกเรียกว่า “รังสีเหนือม่วง” หรือรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต ซึ่งเป็น
รังสีที่สามารถยับยั้ง และฆ่าเชื้อโรคได้หลายชนิด ทั้งเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส รังสีที่มี
ช่วงคลื่นความถี่ต�่ำ กว่ารังสีสีแดง ถูกเรียกว่า “รังสีใต้แดง” หรือ รังสีอินฟราเรด
รังสีอินฟราเรด ในช่วงความยาวคลื่น 6-14 ไมครอน เรียกว่า “รังสีฟาร์ อินฟราเรด”
หรือรังสีอินฟราเรดระยะไกล ซึ่งเป็นช่วงคลื่นที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมาก วงการ
แพทย์ทางเลือก ถือว่า รังสีฟาร์ อินฟราเรด เป็น “รังสีแห่งการรักษา” บทบาทของรังสีฟาร์
อินฟราเรด ที่ส�ำ คัญต่อสุขภาพ มีดังนี้
1. ช่วยขยายหลอดเลือด และกระตุ้นระบบการไหลเวียนของเลือด ทำ�ให้อาหาร น้ำ� และ
ออกซิเจน ไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆ มากขึ้น
2. กระตุน้ การขับเหงือ่ ช่วยลดอาการไตเสือ่ ม เพราะเหงือ่ จะนำ�เอาสารประกอบไนโตรเจน ยูเรีย
โปตัสเซียม และคลอไรด์ ที่เป็นสาหตุของโรคไตออกมาด้วย และยังช่วยควบคุมปริมาณน้ำ�ใน
ร่างกายให้สมดุล
3. กระตุ้นจุดฝังเข็มตามร่างกาย ซึ่งเป็นจุดที่การแพทย์แผนจีนถือว่าเป็นทางเดินของเลือดลม
เพราะรังสีฟาร์ อินฟราเรด จะมีพลังดูดซับ และการสั่นสะเทือนที่ซึมลึกไปจนถึงชั้นเนื้อเยื่อใต้
ผิวหนัง
4. ปรับสมดุลของประสาทอัตโนมัติ โดยเฉพาะการเพิ่มการทำ�งานของประสาทผ่อนคลาย
ช่วยกระตุ้นให้สมองทำ�งานได้ดี
5. ให้ความร้อนแก่เนื้อเยื่อ กระตุ้นการทำ�งานของเอนไซม์
6. กระตุ้นเซลล์ภายในร่างกาย และกระตุ้นการทำ�งานของเอนไซม์ต่างๆ
7. ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
8. กำ�จัดสารพิษออกจากเซลล์

งานวิจัยฟาร์ อินฟราเรดกับมะเร็ง

งานวิจยั ผลของคลืน่ ฟาร์ อินฟราเรดกับมะเร็งมีมากมาย ล้วนให้ผลไปในทิศทางเดียวกัน
มีงานวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารการแพทย์ชอ่ื Med Oncol. 2008 Jun; 25(2): 229–237. ในหัวข้อ
The effects inhibiting the proliferation of cancer cells by far-infrared radiation (FIR) are
controlled by the basal expression level of heat shock protein (HSP) 70A เป็นการ
ทดลองประสิทธิผลของฟาร์ อินฟราเรดในการยับยัง้ การแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งในจานเพาะเซลล์
โดยใช้ความยาวคลืน่ ของฟาร์ อินฟราเรดที่ 4 – 20 ไมครอน ผลปรากฏว่า รังสีฟาร์ อินฟราเรด
ไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งทั้ง 5 ชนิดในจานเพาะเซลล์ ได้แก่ เซลล์มะเร็ง
ปากช่องคลอด เซลล์มะเร็งลิน้ เซลล์มะเร็งช่องปาก เซลล์มะเร็งปอด และเซลล์มะเร็งเต้านม
ซึ่งเป็นกลุ่มเซลล์มะเร็งที่ไวต่ออุณหภูมิสูง นักวิจัยสรุปว่า การได้สัมผัสกับรังสีฟาร์ อินฟราเรด
จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการร่วมบำ�บัดมะเร็ง
การใช้ผลิตภัณฑ์เสือ้ กล้าม กางเกงในไวทอป และเข็มขัดพลังแม่เหล็ก และเส้นใย MBF®
จึงน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการร่วมป้องกัน และร่วมบำ�บัดมะเร็ง
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Defini Matcha Bingsu
ส่วนผสม
Defini Matcha Delite
ซูคาโรส
ผงชาเขียว
นมสดชนิดจืด (ร้อน)
นมข้นชนิดจืด
Defini Brownie
อัลมอนด์สไลด์
ใบสะระแหน่

2 ซอง
0.2 กรัม
1 ช้อนโต๊ะ
8 ออนซ์
4 ออนซ์
1 ชิ้น
ตามต้องการ
2-3 ใบ

วิธีทำ�
1. นำ�นมสดชนิดจืดร้อน ผสมกับ Defini Matcha
Delite แล้วตามด้วยผงชาเขียว เพื่อเพิ่มสีสัน และ
กลิ่นหอม คนให้ละลาย จากนั้นเติมนมข้นชนิดจืด และ
ซูคาโรสลงไป ผสมให้เข้ากัน นำ�ส่วนผสมที่ได้เทใส่ใน
ถุงซิปล็อก
2. นำ�ถุงซิปล็อกไปแช่ในช่องฟรีซ นาน 3 ชั่วโมง เมื่อ
ได้ที่แล้ว นำ�ออกมาปั่นให้ละเอียด
3. เทใส่ชามทีเ่ ตรียมไว้ แล้วตกแต่งด้วย Defini Brownie
หัน่ เต๋า อัลมอนด์สไลด์ และตกแต่งด้วยใบสะระแหน่
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ดิฉันสวมใส่ที่รัดเอวไวทอปพลังแม่เหล็ก และ
เส้นใย MBF® ตลอด อาการท้องอืดก็ดีขึ้น หน้าท้อง
ยุบลง ทำ�ให้รู้สึกอึดอัดน้อยลงมาก ระบบขับถ่ายก็ดีขึ้น
		
พออายุมากขึ้น ดิฉันเริ่มมีปัญหาเรื่องของลำ�ไส้ และ
การขับถ่าย ระบบขับถ่ายผิดปกติ ไม่ขบั ถ่ายนานถึง 3-4 วัน มีอาการ
ท้องอืด และท้องป่องมาก ทำ�ให้ดฉิ นั รูส้ กึ ไม่คอ่ ยสบายตัว จนกระทัง่
ดิฉันได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะ MBF® จากไวทอป
คือ ที่รัดเอวไวทอปพลังแม่เหล็ก และเส้นใย MBF® หลังจากที่
ลองใส่แล้ว ผลปรากฏว่า วันแรกทีเ่ ริม่ ใส่ ก็รสู้ กึ ได้เลยว่า เวลาทีต่ อ้ ง
ยืนนานๆ ไม่มอี าการปวดเมือ่ ยหลังเลยค่ะ ดิฉนั สวมใส่ที่รัดเอว
ไวทอปพลังแม่เหล็ก และเส้นใย MBF® ตลอด อาการท้องอืดก็
ดีขึ้น หน้าท้องยุบลง ทำ�ให้รู้สึกอึดอัดน้อยลงมาก ระบบขับถ่าย
ก็ดขี น้ึ แถมถ่ายง่าย ถ่ายคล่องด้วยค่ะ นอกจากนีด้ ฉิ นั ยังรับประทาน
สารสกัดจากสมอไทยสูตรลดน้ำ�หนักล้างพิษ และดื่มน้ำ�ด่างจาก
เครื่องผลิตน้ำ�อัลคาไลน์ไวทอปด้วย รู้สึกดีมากๆ ค่ะ ทุกวันนี้
เหมือนมีนาฬิกาปลุกให้ดฉิ นั ตืน่ เข้าห้องน้�ำ ทุกเช้า สามารถขับถ่าย
ได้ดี ทำ�ให้ใช้ชีวิตประจำ�วันง่ายขึ้นมากเลยค่ะ ดิฉันต้องขอบคุณ
บริษัท ไทยธรรมฯ ที่มีแต่ผลิตภัณฑ์ดีๆ ที่ทำ�ให้สุขภาพดีขึ้นมาก
ของดีจริง จึงอยากบอกต่อค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

คุณฉัตรปวีน์ ฤคณีย์

อายุ 38 ปี อาชีพ นักธุรกิจไทยธรรม
จังหวัด นครสวรรค์

ใบหน้ากระชับขึ้น ริ้วรอยลดลง ผิวพรรณดูมีน�้ำ มีนวลมากขึ้น ถุงใต้ตาลดลง
คางที่เคยย้อยก็หายไป และอาการปวดกระดูกก็หายไปด้วย

Before
ม.ค. 61 65 Kg.

After
เม.ย. 61 56 Kg.

คุณดลกรณ์ อยู่คง

อายุ 51 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด กรุงเทพฯ

พอดิฉนั อายุมากขึน้ ก็เริม่ มีหน้าท้อง และน้�ำ หนักตัว
เพิม่ ขึน้ มาเป็น 65.5 กิโลกรัม ทำ�อะไรก็เหนือ่ ยง่าย เวลาลุก
นัง่ ไปวิง่ หรือกระโดด ก็มกั จะเจ็บทีก่ ระดูก พออายุ 47 ปี
ประจำ�เดือนก็ไม่มา ผิวก็เริ่มเหี่ยว มีริ้วรอย โดยเฉพาะใต้ตา
คางก็เริ่มย้อย จนได้มีโอกาสรู้จักผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
ไทยธรรม จากการแนะนำ�ของคุณพงษภัทร สังข์ออ่ ง ดิฉนั เริม่
จากการรับประทานชุดล้างพิษ 1 วัน สารอาหารบำ�รุงตับ
สมุนไพรจีนชาชงเพื่อการล้างพิษ และช่วยระบาย และ
สารสกัดจากพรีไบโอติก และโพรไบโอติก ผ่านไปประมาณ
1 เดือน น้ำ�หนักลดลงไป 2 กิโลกรัม สัดส่วนก็ลดลงด้วย
ดิฉันจึงรับประทานต่อเนื่องอีก 3 เดือน พร้อมทั้งปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการรับประทาน หลีกเลี่ยงเเป้ง และน้ำ�ตาล
ปรับเรือ่ งการนอน และออกกำ�ลังกายมากขึน้ ทำ�ให้น�ำ้ หนัก
ลดลงไปอีก 7 กิโลกรัม เหลือ 56 กิโลกรัม และดิฉันยัง
รับประทานสารอาหารเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนชนิด
ชงดื่มรสโกโก้ น้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดจาก
เปลือกองุน่ สารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลามผสมคอลลาเจน
กาแฟสำ�เร็จรูปผสมโอลิโกฟรุคโตส และสารสกัดกระบองเพชร

แอสต้าแซนทินผสมสารสกัดจากดอกดาวเรือง และสารสกัด
จากมะขามป้อมเพิม่ ด้วย ผลปรากฏว่า ใบหน้ากระชับขึ้น
ริ้วรอยลดลง ผิวพรรณดูมีน้ำ�มีนวลมากขึ้น ถุงใต้ตาลดลง
คางทีเ่ คยย้อยก็หายไป และอาการปวดกระดูก ก็หายไปด้วย
สุขภาพดีขึ้นมากๆ และที่สำ�คัญสวยขึ้นด้วยค่ะ ดิฉันต้อง
ขอขอบคุณบริษัท ไทยธรรมฯ มากค่ะ ที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆ ไว้
ดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

รับประทานต่อเนื่องประมาณ 2 เดือน ก็รู้สึกได้เลยว่า
อาการปวดท้องที่เคยเป็นบ่อยๆ หายไป
ดิฉันมีกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไป ทำ�ให้มักจะ
ปวดท้องอยู่บ่อยๆ เป็นแบบนี้มาหลายปี ทำ�ให้ต้องไปพบแพทย์
เป็นประจำ� อาการก็ดีขึ้น แต่ไม่หายขาดค่ะ จนกระทั่งดิฉันมี
โอกาสรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม จากการ
แนะนำ�ของน้าสาว คือ คุณโสน โพธิ์คำ� ดิฉันลองรับประทาน
น้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น สารอาหาร
บำ�รุงตับ สมุนไพรจีนชาชงเพื่อการล้างพิษ และช่วยระบาย
และอัลฟา ไลโปอิค แอซิด ผสมผงแดนดิไลอ้อน เพื่อการล้าง
พิษโลหะหนัก รับประทานต่อเนื่องประมาณ 2 เดือน ก็รู้สึกได้เลย
ว่าอาการปวดท้องที่เคยเป็นบ่อยๆ หายไป ดิฉันรู้สึกประทับใจใน
ผลิตภัณฑ์ไทยธรรม จึงให้คณ
ุ พ่อรับประทานเพือ่ ดูแลเรือ่ งแผลทีเ่ กิด
จากโรคเบาหวานด้วย แพทย์ก็ชมว่าแผลของคุณพ่อดีขึ้นมากๆ จน
ไม่ตอ้ งมาตรวจซ้�ำ แล้ว ดิฉนั รูส้ กึ ดีใจมากๆ ค่ะ ต้องขอบคุณการแนะนำ�
ของคุณโสน โพธิ์คำ� และขอบคุณบริษัทไทยธรรมฯ มากๆ ค่ะ ที่มี
ผลิตภัณฑ์ดีๆ เพื่อดูแลสุขภาพของตัวเอง และคนที่ดิฉันรักค่ะ
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ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

คุณกณิฎฐ์วนันท์ ผงชานัน

อายุ 42 ปี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน
จังหวัด เชียงใหม่

หลังจากที่ ได้ลองสวมใส่อย่างต่อเนื่อง
ปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายก็ดีขึ้นจนรู้สึกได้
ดิฉันรู้สึกประทับใจกับผลิตภัณฑ์ท่ีรัดเอวไวทอป
พลังแม่เหล็ก และเส้นใย MBF® มาก เพราะโดยส่วนตัวแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ชืน่ ชอบผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะ MBF® จากไวทอปอยูแ่ ล้ว
คือมีผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะไวทอปตัง้ แต่ศรี ษะจรดปลายเท้า
เลยค่ะ ใช้หมอนกายภาพไวทอป และผ้าห่มไวทอปด้วย
และยังดื่มน้ำ�ด่างจากเครื่องผลิตน้ำ�อัลคาไลน์ไวทอปอีกด้วย
เรียกได้เลยว่าเป็นมนุษย์ไวทอปค่ะ พอบริษทั ไทยธรรมฯ ได้
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือทีร่ ดั เอวไวทอปพลังแม่เหล็ก และ
เส้นใย MBF® ดิฉันก็รีบซื้อมาใส่เลยค่ะ หลังจากที่ได้ลอง
สวมใส่อย่างต่อเนือ่ ง ปัญหาเกีย่ วกับระบบขับถ่ายก็ดขี น้ึ จน
รูส้ กึ ได้ ขับถ่ายเป็นเวลามากขึน้ ทำ�ให้ปญ
ั หาการตืน่ เข้าห้องน้�ำ
กลางดึกหมดไปค่ะ ดิฉนั สวมใส่ท่ ร่ี ดั เอวไวทอปพลังแม่เหล็ก
และเส้นใย MBF® แทบจะตลอดเวลาเลยค่ะ จะถอดเพียงแค่
เวลาอาบน้�ำ เท่านัน้ และทีส่ �ำ คัญดิฉนั ใส่ไปออกกำ�ลังกายด้วย
ผลลัพธ์ทร่ี สู้ กึ ได้คอื เอวเล็กลง ดิฉนั จึงแนะนำ�ให้คนรอบข้าง
คุณสุภาพร ฉลาดการกิจ ลองใช้ดว้ ย ทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสวมใส่สบาย
อายุ 62 ปี อาชีพ นักธุรกิจไทยธรรม ไม่อดึ อัด ไม่มอี าการปวดหลัง และยังทำ�ให้มบี คุ ลิกภาพดีอกี ด้วย
อยากได้สขุ ภาพทีเ่ เข็งเเรง ต้องนึกถึงผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมค่ะ
จังหวัด สมุทรปราการ

ภายในระยะเวลา 3 เดือนกับ 1 สัปดาห์
ดิฉันสามารถลดน้�ำ หนักได้ถึง 21.7 กิโลกรัม
ดิฉันมีน้ำ�หนักตัวมากถึง 89 กิโลกรัม และมีปัญหา
เรื่องความดันโลหิต เคยลองลดน้�ำ หนักมาหลายวิธี น้�ำ หนักก็
ไม่เคยลดลงเกิน 3 กิโลกรัมเลย พอหยุดลดน้�ำ หนัก น้�ำ หนัก
กลับเพิ่มขึ้นอีก 5-6 กิโลกรัม เวลาเดินรู้สึกเหนื่อยง่ายมาก
บางครั้งมีอาการปวดขาด้วย จนกระทั่งสามีได้มารู้จักกับบริษัท
ไทยธรรมฯ จากรายการวิทยุ Healti Secret by Thaidham
ทางคลื่นความถี่ FM101 RR1 ได้ฟังถึงการลดน้�ำ หนักด้วยสูตร
คีโตเจนิก ไดเอท ดิฉันจึงลองติดต่อกับบริษัทฯ และได้รู้จักกับ
โค้ชกิ๊ก คุณฉัตรปวีน์ ฤคณีย์ ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม จ.นครสวรรค์
และโค้ชหนึ่ง คุณมนัสนันท์ ศฤงฆ์อนันต์ ที่แนะนำ�ให้ดิฉัน
รับประทานสารอาหารบำ�รุงตับ สารสกัดจากพรีไบโอติก และ
โพรไบโอติก ร่วมกับใช้สูตรคีโตเจนิกไดเอท ผลปรากฏว่า
เพียง 1 สัปดาห์ น้ำ�หนักลดลงไป 4 กิโลกรัม ดิฉันไม่ต้อง
อดอาหาร ไม่มีอาการเพลีย และไม่โทรมเลยค่ะ ดิฉันจึง
รับประทานน้�ำ มันปลาสกัดชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น และ

น้ำ�มันมะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเท็นเพิม่ ภายในระยะเวลา
3 เดือนกับ 1 สัปดาห์ ดิฉันสามารถลดน้�ำ หนักได้ถึง 21.7
กิโลกรัม ผอมลงจนคนรอบข้างทัก แถมยังมีสุขภาพที่ดีขึ้น
ด้วย ดิฉนั ลองหยุดใช้สตู รคีโตเจนิก ไดเอทเกือบปี แต่น�ำ้ หนัก
ก็ไม่ขึ้น ทำ�ให้ดิฉันรู้สึกมั่นใจมากขึ้น ดีใจมากค่ะ ที่มีสุขภาพ
ที่ดี ทั้งผอมลง สวยขึ้น ต้องขอบคุณโค้ชกิ๊ก โค้ชหนึ่ง และ
บริษัท ไทยธรรมฯ มากๆ ค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
Before
ก.ย. 60 89 Kg.

After
ธ.ค. 60 66 Kg.

คุณวฤนดา จงอุดมชัยกิจ
อายุ 54 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด กรุงเทพฯ

อาการแน่นท้อง หรือกรดไหลย้อนก็ดีขึ้น ไม่น่าเชื่อค่ะ ว่าผลิตภัณฑ์
เพียงตัวเดียว จะทำ�ให้อาการต่างๆ ที่เคยเป็นดีขึ้นได้

คุณธิตยิ า แพงสี

อายุ 44 ปี อาชีพ รับราชการ
จังหวัด ศรีสะเกษ

ดิฉันมีนิ่วในถุงน้ำ�ดี ทำ�ให้ระบบการย่อยอาหาร
ไม่ดีเหมือนเดิม ระบบเผาผลาญก็ไม่ค่อยดี บางครั้ง
มีอาการคล้ายๆ กรดไหลย้อน ถ้ามื้อไหนรับประทาน
อาหารปริมาณมาก หรือรับประทานเนื้อสัตว์มากเกินไป
จะมีอาการแน่นท้อง อาหารไม่ย่อย และมีอาการปวดร้าว
ไปถึงหลัง ดิฉันจึงไปพบแพทย์ และได้อัลตร้าซาวด์ดู ก็
พบว่ามีนิ่วในถุงน้ำ�ดีขนาดเล็กเหมือนเม็ดทราย แพทย์ให้
ดูอาการอยู่ 2 ปี แต่กไ็ ม่หาย จึงทำ�การผ่าตัด หลังจากผ่าตัด
ดิฉันก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหารใหม่
รับประทานเนือ้ สัตว์ให้นอ้ ยลง เพือ่ ช่วยให้ระบบย่อยอาหาร
ไม่ต้องทำ�งานหนักมาก และยังรับประทานผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารของไทยธรรม คือ น้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็น
ผสมสารสกัดเมล็ดองุน่ อาการแน่นท้อง หรือกรดไหลย้อน
ก็ดีขึ้นมาก ไม่น่าเชื่อค่ะ ว่าผลิตภัณฑ์เพียงตัวเดียว จะ
ทำ�ให้อาการต่างๆ ที่เคยเป็นดีขึ้นได้ นอกจากนี้ดิฉันยัง
ใช้ผลิตภัณฑ์เวชสำ�อางของไทยธรรม คือ ผลิตภัณฑ์เพื่อ

การดูแลฝ้า และผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผิวกระจ่างใสด้วย ผ่านไปเพียง
1 เดือน ฝ้าที่ใบหน้าก็จางลง รอยหมองคล้ำ�ก็ลดลง ใบหน้าขาวขึ้น
ดิฉันต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆ จากไทยธรรมมากค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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มีนาคม 2018

มีนาคม 2018

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน มีนาคม 2018

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน มีนาคม 2018

คุณมนต์สินี สิงห์กิจขจร

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ จ.จันทบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,336,100 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 490,600 บาท

เมษายน 2018

เมษายน 2018

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน เมษายน 2018

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน เมษายน 2018

คุณมนต์สินี สิงห์กิจขจร

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ จ.จันทบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,313,030 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 506,990 บาท

New
Active
Recruit
2018
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คุณโสน โพธิ์คำ�
มีนาคม 2018

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน มีนาคม 2018
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 8 ท่าน

คุณอัครรัสมิ์ พุทธยะศิริ
เมษายน 2018
ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน เมษายน 2018
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 13 ท่าน

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

ให้รางวัลกับตัวเอง และคนที่คุณรัก ไปท่องเที่ยวดูไบ
ดินแดนแห่งทะเลทรายสุดอัศจรรย์กับไทยธรรมนะคะ
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Thaidham Learning เป็นโปรแกรมการศึกษาทางไกล (Distance Learning) ผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต เพือ่ ความสะดวกในการจัดสรรเวลาเพือ่ การเรียนรู้ และประหยัดระยะเวลา
ในการเดินทาง โดยใช้ User Name และ Password ของสมาชิก
ท่านสามารถเข้าศึกษา เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ และความงาม รวมทั้งความรู้
ด้านสุขภาพ และการดำ�เนินธุรกิจ ของไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ได้ด้วยตนเอง โดยแบ่งเป็น 3
หลักสูตรดังนี้

หลักสูตรทั่วไป

• แผนการตลาดไทยธรรม อัลไลแอนซ์
• การเข้าหน้า Youtube : TDA Channel
• การเข้าหน้า Healti Secret by Thaidham

สมาชิกไทยธรรมทุกท่าน

หลักสูตรเข้มข้น

เงื่อนไขการเข้าชม

หลักสูตรพิเศษ

เงื่อนไขการเข้าชม

• แผนการตลาดไทยธรรม อัลไลแอนซ์
• การเข้าหน้า Youtube : TDA Channel
• การเข้าหน้า Healti Secret by Thaidham
• เจาะลึกผลิตภัณฑ์ และความรู้สุขภาพ
บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญ

• TDA Protocol I
• TDA Protocol II
• TDA Protocol III
• การจัดอาหารเสริมเฉพาะบุคคล

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
- ผู้นำ�ระดับโกเมนขึ้นไป ที่มียอดกลุ่มส่วนตัว ในเดือนทีผ่ า่ นมา 30,000
บาท ขึ้นไป
- ศูนย์ยอ่ ยทีม่ ยี อดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ ในเดือนทีผ่ า่ นมา 15,000 บาท ขึน้ ไป
- ศูนย์ใหญ่ทม่ี ยี อดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ในเดือนทีผ่ า่ นมา 100,000 บาท ขึน้ ไป
* รอบในการเข้าชม ทุกวันที่ 11 ของเดือน จนถึงวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
สมาชิกทัว่ ไป จ่ายเดือนละ 300 บาท นับจากวันทีจ่ า่ ย ได้ดู VDO ต่างๆ เป็นเวลา
30 วัน
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
- สำ�หรับท่านที่เข้าอบรมในรอบฟังสด สามารถเข้าชมได้ภายในระยะเวลา
90 วัน นับจากวันที่เรียน
สมาชิกทัว่ ไป จ่าย 500 บาท/หลักสูตร เข้าชมได้เป็นระยะเวลา 90 วัน

เพราะการเรียนรู้ ไม่มีวันสิ้นสุด
18
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เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2018 2 ผู้บริหารบริษัท ไทยธรรมฯ คุณจารุณี เดส์แน็ช และ ดร.อาริญา สาริกะภูติ ได้ท�ำ พิธีเปิดศูนย์จำ�หน่าย
ไทยธรรมฯ สาขา อ. เมือง จ.ชลบุรี นำ�ทีมโดยผู้อำ�นวยการศูนย์คนเก่ง คุณเกศรินทร์ ชัยศิริ ที่พร้อมให้บริการลูกค้า และสมาชิกไทยธรรมฯ ทุกท่าน
นอกจากนี้ในช่วงบ่าย ยังมีการจัดงานไทยธรรมสัมมนา บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และความงามอีกด้วย โดยศูนย์จ�ำ หน่ายฯ ตั้งอยู่ที่
327/43 ม.5 (ซ. รร. แมรี่) ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 สำ�หรับลูกค้า และสมาชิกท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงสามารถไปใช้บริการ หรือติดต่อสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้อำ�นวยการศูนย์ฯ คุณเกศรินทร์ ชัยศิริ โทร.081-9456536 , 081-9825574 ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
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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.เมือง จ.ชลบุรี โทร. 081-9456536
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
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