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กุลโชค ทองดอนใหม่

FMทุกวัน101
MHz.
RR1
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
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บ้านนี้
ของเรา

“ ให้ความรัก
นำ�ทางไป”
ให้ ถ้อยคำ�เป็นกลอนใช้วอนให้
ให้ พลัง แห่งรักประสานกัน

ให้ ใช้ใจ แห่งรักร่วมความฝัน
ให้ ความคิด มุ่งมั่นเพื่อบ้านเรา

ความรัก ยิ่งใหญ่คือรักแท้ที่แน่นัก
ความรัก ดีได้ประจักษ์คือการให้
ความรัก ที่ร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจ ความรัก ใดใดหรือเท่ารักสามัคคี
นำ� ดวงใจรักร้อยเรียงเป็นถ้อยกล่าว นำ� ดวงใจชาวไทยธรรมไม่แบ่งสี
นำ� ดวงจิตปันรักและภักดี
นำ� รักเรานี้เพื่อกันตลอดกาล
ทาง ชนะที่ดีมีเป้าหมายตรงความชัด ทาง ซื่อสัตย์ และร่วมพลังสมัครสมาน
ทาง จะพาเราร่วมใจสู่ปณิธาน
ทาง ของบ้านแห่งรักนี้ที่ไทยธรรม
ผู้ประพันธ์ : จารุณี เดส์แน็ช (สุขสวัสดิ์)
ด้วยความจริงใจ
จารุณี เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร

ดร.อาริญา สาริกะภูติ
กรรมการบริหาร

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

คุณธนวรรณ พิมมะโส อายุ 33 ปี
จ. ปราจีนบุรี
เมื่อช่วงประมาณปี 2016 ดิฉันเริ่มมีอาการป่วยบ่อย
มาก ต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลยค่ะ แต่แพทย์ก็
หาสาเหตุไม่พบ ตรวจเลือดก็ไม่พบว่าเป็นอะไร ได้แต่ยาแก้แพ้
มารับประทาน ตอนแรกๆ แพทย์สันนิษฐานว่าเป็นภูมิแพ้ค่ะ
ก็รกั ษาตามอาการมาเรือ่ ยๆ จนมาทราบภายหลังว่าเป็น SLE
จนช่วงปี 2018 รู้สึกปวดเนื้อ ปวดตัวมาก ไม่มีแรง
เดินไปอาบน้ำ�เองแทบไม่ไหว หวีผมเองก็ไม่ได้ มีอาการชัก
บ่อยมาก และหกล้มหัวน็อคพื้นวันละไม่ต่ำ�กว่า 2-3 ครั้งค่ะ
อาการแย่มากเหมือนตายทั้งเป็นเลยค่ะ แต่ครอบครัวก็พาไป
รักษาได้ทัน ทั้งๆ ที่ตัวเขียวไปหมดแล้ว แพทย์แจ้งว่าให้ญาติ
ทำ�ใจ แต่แล้วแพทย์กช็ ว่ ยชีวติ ดิฉนั ไว้ได้คะ่ อาจารย์หมอบอกว่า
ดิฉันเป็น 1 ในล้านคนที่รอด เหตุที่อาจารย์หมอพูดแบบนั้น
ก็เพราะว่า SLE มีคนเป็นเยอะ แต่ของดิฉันจัดอยู่ในกลุ่มที่
ไม่ค่อยมีคนเป็นมากนัก คือ SLE Sjogren มันทำ�ให้ตาแห้ง
ปากแห้ง ไม่มแี รง ไม่มรี อบเดือน น้�ำ ในร่างกายไม่มคี ะ่ ส่งผล
ถึงอวัยวะภายในแทบทุกส่วนเลยค่ะ ต้องทำ�การรักษาโดยใช้
ยาเคมี อัดยาหลายตัวมาก ขนาดออกจากโรงพยาบาลก็ยงั ต้อง
รับประทานยาตกมือ้ ละ 18 เม็ด รวมทัง้ วันก็ 54 เม็ด ทัง้ เหนือ่ ย
ทัง้ ท้อ จิตตกจนทำ�ร้ายตัวเอง เคยคิดฆ่าตัวตายก็มคี ะ่ เพราะโรค
ที่เป็นต้องรักษาตัวเองตลอด ต้องพบแพทย์ และรับประทาน
ยาเยอะมาก แต่ดิฉันก็พยายามหาวิธีรักษาแบบอื่นด้วยค่ะ
จนได้มาเจอกับ โค้ชปุ๊ก คุณมินทร์ลดา ฮกชุน และโค้ชเอิร์ท
คุณนเรศ จันทราพัฒนะ ซึง่ ดิฉนั ต้องขอขอบคุณพีส่ าวกับพีช่ าย
ทัง้ สองมากๆ ค่ะ ทีแ่ นะนำ�ให้รจู้ กั กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
ไทยธรรม ดิฉนั รับประทานสารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม
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เพียงไม่ถึง 2 เดือน
อาการต่างๆ ที่เป็น ก็เริ่ม
ดีขึ้น เห็นได้ชัดจากการที่
แพทย์เริ่มลดตัวยาลง
สมุนไพรจีนเพื่อปรับสมดุลร่างกาย น้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็น
ผสมสารสกัดจากเมล็ดองุน่ และน้�ำ มันปลาสกัดสูตรกรดไขมัน
EPA เข้มข้น และชงชาเขียวมัทฉะสกัดเข้มข้นผสมคาโมมายล์
ดืม่ เป็นประจำ�ทุกเช้าค่ะ เพียงไม่ถงึ 2 เดือน อาการต่างๆ ทีเ่ ป็น
ก็เริ่มดีขึ้น เห็นได้ชัดจากการที่แพทย์เริ่มลดตัวยาลง ตอนนี้
ดิฉันรู้สึกดีใจมากๆค่ะ ถึงจะยังไม่หายขาด แต่หลังจากที่ไป
ตรวจสุขภาพมาเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2018 ก็ได้รับข่าวดี
ว่าอวัยวะภายในดีขึ้น เหลือแค่ต้องดูแลตัวเอง อย่านอนดึก
และรับประทานผักเยอะๆ เน้นกล้วยหอม กับฟักทอง จะช่วย
ไม่ให้อ่อนแรงได้ง่ายค่ะ ดิฉันต้องขอขอบคุณโค้ชพี่ปุ๊ก และ
โค้ชพี่เอิร์ทมากๆ เลยค่ะ ที่ดูแลดิฉันมาตลอดเวลา คอยย้�ำ
ให้นอนพักผ่อน รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และต้อง
ขอขอบคุณบริษทั ไทยธรรมฯ ทีม่ ผี ลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆ ไว้ใช้
ดูแลสุขภาพ รู้สึกได้เลยว่าร่างกายแข็งแรงขึ้น แถมทำ�ให้
ดิฉันมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการบอกต่ออีกด้วยค่ะ สุดท้ายนี้
อยากบอกกับคนป่วยทุกคน ไม่วา่ จะเป็นโรคอะไรก็ตาม ว่าอย่าท้อ
อย่าสิ้นหวัง ชีวิตยังมีค่าเสมอ ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจ
อยู่ค่ะ
ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้

ความสุข

คือการได้ทำ�ในสิ่งที่รัก

ความสำ�เร็จ

คุณสุภาพร ฉลาดการกิจ อายุ 63 ปี
ผู้อำ�นวยการศูนย์ใหญ่ไทยธรรม จ.สมุทรปราการ
		
สวัสดีคะ่ ดิฉนั สุภาพร ฉลาดการกิจ อายุ
63 ปี ผู้อำ�นวยการศูนย์ใหญ่ไทยธรรม จ.สมุทรปราการ
ดิฉันเองรู้จักบริษัท ไทยธรรมฯ จากเพื่อน เพราะว่ามี
ปัญหาสุขภาพ และได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของบริษัทไทยธรรมฯ คือ สารสกัดเมล็ดองุ่นผสม
สารสกัดมะเขือเทศ เพียงแค่ตวั เดียวเองค่ะ สุขภาพก็ดขี น้ึ
มากเลย ดิฉนั เลยคิดว่าแค่มสี นิ ค้าดี สินค้าก็สามารถขาย
ตัวเองได้ จึงตัดสินใจเปิดศูนย์ใหญ่ไทยธรรม จ.สมุทรปราการ
แต่ด้วยศูนย์ที่ดิฉันเปิดทำ�เลไม่เหมาะเท่าไหร่ ดิฉันจึงพา
ตัวเองไปหาลูกค้า ออกเปิดบูธที่สวนหลวง ร.9 ทุกๆ วัน
ตอน 6 โมงเช้า ถึง 11 โมง ดิฉันจะไปตั้งบูธแจกโบว์ชัวร์
บ้าง แนะนำ�สินค้าบ้าง ดิฉันทำ�แบบนี้เป็นประจำ�ทุกวัน
เป็นระยะเวลากว่า 1 ปีแล้ว ได้ลกู ค้าเพิม่ ขึน้ ลูกค้าที่
ได้ใช้สนิ ค้าแล้ว ส่วนใหญ่ก็จะรับประทานอย่างต่อเนื่อง
เรียกได้วา่ เป็นลูกค้าประจำ�เลยค่ะ และทีส่ �ำ คัญตัวเราเอง
ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก จากทีเ่ คยมีพงุ เยอะ มีริ้วรอย
เยอะ สิง่ เหล่านัน้ ก็หายไปได้อย่างไม่ยากจากการใช้ผลิตภัณฑ์
ของไทยธรรม เมื่ือลูกค้าเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของ
ตัวดิฉันเอง ดิฉันก็ได้ยอดขายเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ
ลูกค้าใช้แล้วเห็นผล จึงนำ�ไปสูก่ ารบอกต่อ เลยทำ�ให้ดฉิ นั
มียอดขายเพิม่ มากขึน้ อีก และเริม่ เป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้ ทำ�ให้
ปัจจุบันนี้ มีลูกค้าเข้ามาพบดิฉันถึงที่ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม
จ.สมุทรปราการ เลยค่ะ ดิฉันเชื่อว่าความพยายาม
ความจริงใจ ขยัน มุ่งมั่น ถ้าเราทำ�สิ่งเหล่านี้เปçนประจำ�
และต่อเนือ่ ง ผลทีอ่ อกมา คือความสำ�เร็จค่ะ และทีส่ ำ�คัญ

คือการรักในสิ่งที่ทำ�

คือสุขภาพดีไม่มีขายนะคะ ไม่ต้องรอให้ป่วยก็เริ่มดูแล
สุขภาพกันได้ค่ะ ป้องกันดีกว่ารักษานะคะ ความสุข
ของดิฉัน คือ การได้เห็นลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วมี
ความสุข มีสขุ ภาพทีด่ ขี น้ึ
“จงภูมใิ จในคุณค่าของตัวเองแบบไม่ใช่แก่แล้วแก่เลย”
ดิฉันภูมิใจในตัวเองที่อายุเข้าเลข 6 แล้ว แต่ยัง
มีสุขภาพที่ดี ดูอ่อนกว่าวัย แถมยังรับรายได้หกหลัก
ต่อเดือนจากการทำ�ธุรกิจไทยธรรม ทุกวันนีด้ ฉิ นั มีพร้อม
ทุกอย่าง ใช้ชวี ติ แบบสบายๆ รายได้มน่ั คง ถ้าคุณมองหา
สุขภาพที่ดี มองหารายได้ทม่ี น่ั คง อยากให้นกึ ถึงบริษทั
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ นะคะ เพราะเป็นบริษัทที่มี
คุณภาพ ให้ความจริงใจ และมิตรภาพ ใช้คุณธรรมนำ�
ธุรกิจ ดิฉันเชื่อมั่นว่า ทุกคนจะประสบความสำ�เร็จไป
ด้วยกันค่ะ

“ความสุข คือการได้ท�ำ ในสิ่งที่รัก”
“ความสำ�เร็จ คือการรักในสิ่งที่ท�ำ ”
คนทีใ่ ช้ชวี ติ คุม้ ค่า คือ คนทีไ่ ด้ท�ำ ในสิง่ ทีอ่ ยากทำ�
ไม่ใช่เพราะได้ทำ�ในสิ่งที่คนอื่นอยากให้ทำ�
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ล้างพิษตำ�รับไทย
สูตรล้างพิษ
ยาปราบศัตรูพืช
เพื่อเกษตรกรไทย

รางวัลเหรียญทอง
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมโลก
budiuzor inova 2018
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การกำ�จัดสารพิษออกจากเซลล์
ออกจากระบบเลือด ระบบเนื้อเยื่อ
และออกจากร่างกายในที่สุด เป็น
กุญแจสำ�คัญสู่การมีสุขภาพดี ชีวิต
มนุษย์ในปัจจุบันมีโอกาสสัมผัสกับ
สารพิ ษ มากมายที่ ป นเปื้ อ นมากั บ
อาหาร น้ำ� เครื่องดื่ม สารพิษที่ใช้
ในอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม
เกษตร ตำ�รับยาไทยมีสมุนไพร
หลายชนิดที่ใช้กันมาแต่โบราณ ใน
การกำ�จัดสารพิษตกค้างต่างๆ ออก
จากร่างกาย

ย่านางแดง ส่วนที่ใช้คือ ต้น ใบ ราก
ดอก เถา

ย่านางมีรสจืดเย็น มีสรรพคุณในการดับพิษร้อน
รากย่านางสามารถใช้แก้ไข้ได้ทกุ ชนิด ทัง้ ไข้พษิ ไข้เหนือ
ไข้หัด ไข้ฝีดาษ ไข้กาฬ ไข้ทับระดู ในสมัยก่อน
ชาวบ้านใช้รากย่านางแดงล้างพิษยาสัง่ ยาเบือ่ หรือ
ถอนพิษจากพวกกินผิดสำ�แดง หรือกินของแสลง
ถอนพิษเห็ดเมา พิษเมาสุรา ปัจจุบันมีการนำ�ราก
มาต้มดื่มใช้ล้างพิษในร่างกาย ขับพิษโลหิต และ
น้ำ�เหลือง แก้ท้องผูก หรือใช้เถา หรือใบย่านางแดง
ล้างสารพิษจากยาฆ่าแมลง และสารเคมีตกค้าง แก้
อาการแพ้ต่างๆ ล้างพิษยาเสพติด แก้ท้องผูก
ไม่ถา่ ย ย่านางแดง มีสรรพคุณเหมือนกับย่านางเขียว
หรือย่านางขาวทุกประการ แต่จะมีฤทธิ์ที่แรงกว่า
และดีกว่า

รางจืด ส่วนที่ใช้คือ ราก

ตำ�รายาไทย รากรสจืดเย็น ถอนพิษ
แก้ไข้ ถอนพิษยาเบือ่ เมา แก้รอ้ นใน กระหายน้�ำ
ใช้รกั ษาพิษร้อนทัง้ ปวง แก้ประจำ�เดือนไม่ปกติ
แก้ปวดหู แก้อกั เสบ แก้ปวดบวม แก้เมาค้าง แก้
อาการปวดหัว มึนหัวเนื่องจากพิษสุรา ถอนพิษ
สุรา พิษตกค้างในร่างกาย ล้างพิษสารเสพติด
ต้านสารเสพติด ใช้รากทำ�ยารักษาโรคอักเสบ
และปอดบวม ล้างพิษยาฆ่าแมลง และยากำ�จัด
ศัตรูพชื หลายชนิด ยาเบือ่ ชนิดต่างๆ รากรางจืดมี
ตัวยามากกว่าใบ 4-7 เท่า มีการศึกษาฤทธิต์ า้ นพิษ
ของสารกำ�จัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต
และคาร์บาเมต และยาฆ่าหญ้าพาราควอตใน
สัตว์ทดลอง พบว่าทำ�ให้อัตราการตายของสัตว์
ที่ได้รับสารพิษลดลง ลดพิษพาราไธออนใน
หนูขาว ล้างพิษสารกำ�จัดแมลงเมโทมิล ล้างพิษ
ตะกั่วต่อสมอง
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คนทา ส่วนที่ใช้คือ ราก

รากคนทาจัดอยู่ในตำ�รับ “ยาห้าราก” หรือ
ตำ�รับยา “เบญจโลกวิเชียร” มีสรรพคุณลดไข้ แก้
อาการปวดได้เช่นเดียวกับยาพาราเซตามอล และเป็น
ตำ�รับยาทีไ่ ม่มอี นั ตรายต่อตับหลังการใช้ในระยะยาว
รากมีสรรพคุณแก้ไข้ รักษาอาการไข้เพือ่ เส้น ไข้เหนือ
ไข้จับสั่น ไข้ตักศิลา ไข้พิษ ไข้กาฬ ดับพิษหัวไข้
กระทุ้งพิษไข้ แก้ไข้ทุกชนิด ช่วยป้องกันอหิวาตกโรค
แก้กระหายน้ำ� แก้ร้อนใน แก้ตาเจ็บ ขับลม แก้
ท้องเสีย แก้บิด แก้โรคทางเดินลำ�ไส้ ช่วยสมาน
บาดแผล แก้อาการปวด บวม พอง แก้อาการ
ปวดเมื่อย

ชิงชี่ ส่วนที่ใช้คือ ราก

รากรสขมขื่น แก้โรคที่เกิดในท้อง โรคกระเพาะ
ขับลมภายใน แก้ไข้ร้อนทุกชนิด แก้ไข้พิษ แก้โรคตา
โรคกระเพาะ รากชิงชี่ใช้ในตำ�รับ “ยาห้าราก” หรือ
ตำ�รับยา “เบญจโลกวิเชียร” มีสรรพคุณแก้ไข้ต่างๆ
แก้พิษ กระทุ้งพิษ หรือถอนพิษต่างๆ แก้หืด แก้
เจ็บในทรวงอก เป็นยาระงับความร้อน กระทุ้งพิษ
ไข้ออกหัด อีสุกอีใส แก้หืด ขับปัสสาวะ ขับ
น้�ำ เหลืองเสีย ตำ�รายาไทยใช้รักษามะเร็ง แผลเรื้อรัง
เน่าลุกลาม รักษายาก ใช้เป็นยาบำ�รุงหลังคลอดบุตร

เท้ายายม่อม ส่วนที่ใช้คือ ราก

เป็นยาแก้ไข้ หรือใช้ปรุงเป็นยาแก้พิษ
ไข้พิษกาฬ กระทุ้งพิษไข้หวัด ไข้เหนือ ไข้พิษ ไข้
เพื่อดีพิการ ถอนพิษไข้ทุกชนิด ช่วยลดความร้อน
ในร่างกาย แก้ร้อนใน กระหายน้�ำ ขับเสมหะ แก้
หืด แก้ไอ แก้พิษทุกชนิด แก้อาเจียน ดับพิษฝี แก้
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อาการแพ้ อักเสบ ปวด บวม เป็นยาถอนพิษ
ไข้กาฬ หรืออาการไข้ที่มีตุ่มบนผิวหนัง เป็น
ตัวยาในตำ�รับ “เบญจโลกวิเชียร” ประกอบ
ไปด้วยรากเท้ายายม่อม รากคนทา รากชิงชี่
รากย่านาง และรากมะเดื่อชุมพร มีสรรพคุณ
โดยรวม คือ แก้ไข้พิษ ไข้กาฬ ไข้ต่างๆ
แก้ไข้เพื่อดี และโลหิต และช่วยถอนพิษผิด
สำ�แดง

มะเดื่อชุมพร ส่วนที่ใช้คือ ราก

ใช้เป็นยาแก้ไข้ ถอนพิษไข้ กระทุ้งพิษไข้
แก้ไข้หัว ไข้กาฬ หรือไข้พิษทุกชนิด ขับเสมหะ
และโลหิต แก้อาการร้อนใน เป็นยาบำ�รุง
หลังการคลอดบุตร

ตำ�รับยาเบญจโลกวิเชียร

ในทางสมุนไพร มีตัวยาใช้แก้โรคไข้หวัด
ติดเชือ้ และใช้กนั มาแต่โบราณ ได้ผลดีระดับหนึง่
เรียกว่า “ยาห้าราก” หรือ “เบญจโลกวิเชียร”
หรือ “แก้วห้าดวง” ใช้รากของสมุนไพร 5 ชนิด มี
รากคนทา รากย่านาง รากชิงชี่ รากเท้ายายม่อม
และรากมะเดื่อชุมพร มีสรรพคุณแก้ไข้ แก้พิษ
ได้ทกุ ชนิด แก้รอ้ นใน กระหายน้�ำ แก้ผดผืน่
คัน แก้อักเสบ แก้ฝี

ผลวิ จั ย จากคณะแพทย์ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า สารสกัด
เอทานอลจากรากคนทา รากย่านาง และ
ตำ�รับยาห้าราก มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
และฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งเต้านม และมะเร็ง
ปอด
ความรู้จากแพทยาศรม
สมุนไพรตำ�รับแพทย์แผนไทย
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สารสกัดจากขิง
และสารสกัดขมิ้นชัน
สุดยอดสารอาหารต้านมะเร็ง
สารอาหารที่ฆ่า
สเต็มเซลล์ของเซลล์มะเร็ง
ลดอาการข้ออักเสบ

รางวัลเหรียญเงิน
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมโลก
budiuzor inova 2018
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สารสกัดจากขิง ความหวังใหม่
ในการร่วมบำ�บัด และป้องกันมะเร็งเต้านม

งานวิจยั ใหม่ตพี มิ พ์ใน PLOS ONE เป็นวารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ทไ่ี ด้รบั
การเผยแพร่โดย Public Library of Science ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 ตีพิมพ์งานวิจัยสาร
สกัดจากขิง ซึง่ มีสารออกฤทธิช์ อ่ื 6-Shogaol ว่ามีประสิทธิภาพในการกำ�จัดสเต็มเซลล์
ของเซลล์มะเร็งเต้านม
ในช่วงระยะเวลาประมาณ 50 ปีที่ผ่านมา วงการแพทย์ได้ค้นพบว่า มะเร็ง
หลายชนิด มีสเต็มเซลล์ หรือเซลล์ต้นกำ�เนิดของตัวมันเอง (Cancer Stem Cells)
และเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งหลายชนิด รวมทั้งเซลล์มะเร็งเต้านม สเต็มเซลล์ของ
เซลล์มะเร็ง จะไม่ตอบสนองต่อการให้เคมีบ�ำ บัดปกติ และมีความสามารถทีจ่ ะแบ่งตัวเอง
ออกมาใหม่ได้ตลอดเวลา ถ้าเราต้องการที่จะกำ�จัดเซลล์มะเร็งอย่างราบคาบ รวมถึง
การป้องกันการกลับซ้ำ� เรามีความจำ�เป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องกำ�จัดสเต็มเซลล์ของ
เซลล์มะเร็งด้วย
งานวิจัยเรื่องสารสกัดจากขิงกำ�จัดสเต็มเซลล์ของเซลล์มะเร็งเต้านม
มีชื่อว่า
“6-Shogaol Inhibits Breast Cancer Cells and Stem Cell-Like Spheroids by
Modulation of Notch Signaling Pathway and Induction of Autophagic Cell
Death” ตีพิมพ์ในเดือนกันยายนปี 2015 สรุปว่า สาร 6-Shogaol (ซิกซ์-โชกาออล)
ในเหง้าขิงไม่ว่าจะเป็นผงแห้ง หรือผ่านความร้อนในการปรุงอาหารแล้ว มีประสิทธิภาพ
ในการกำ�จัดสเต็มเซลล์ของเซลล์มะเร็งเต้านม โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเซลล์ปกติ
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กลไกของ 6-Shogaol จากขิงในการกำ�จัด
สเต็มเซลล์ของมะเร็งเต้านม ทำ�ได้โดยการ
กระตุ้นการฝ่อตายไปเองของสเต็มเซลล์
ของเซลล์มะเร็ง (Apoptosis) และยังมี
ความเป็นพิษต่อสเต็มเซลล์ของเซลล์มะเร็ง
เต้านมอีกด้วย มีงานวิจยั ทีไ่ ด้ผลคล้ายคลึงกัน
ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ชื่อ Journal
of Biomedicine and Biotechnology
อีกด้วย
ไม่เพียงแต่กำ�จัดเซลล์มะเร็งของ
มะเร็งเต้านมเท่านั้น 6-Shogaol จาก
ขิง ยังให้ผลทีค่ ล้ายคลึงกันในการกำ�จัด
เซลล์มะเร็งอีกหลายชนิด ได้แก่ มะเร็ง
ต่อมลูกหมาก มะเร็งรังไข่ มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งปอด มะเร็งตับ และมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่
และทวารหนักอีกด้วย

งานวิจัยประโยชน์ด้านสุขภาพ
ด้านอื่นๆ ของสารสกัดจากขิง

ขิ ง ยั ง มี ง านวิ จั ยให้ ผ ลดี ต่ อ สุ ข ภาพ
ด้านอืน่ ๆ ได้แก่ ช่วยให้การย่อยอาหารดีขน้ึ
ช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียน ทั้งจาก
เคมีบ�ำ บัด จากการตัง้ ครรภ์ และป้องกันการ
เมารถ เมาเรือ เมาเครือ่ งบิน ขิงปรับสมดุล
น้�ำ ตาลในเลือด ให้ผลดีต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ
และหลอดเลือด ลดปวด ลดการอักเสบ
และช่วยควบคุมน้�ำ หนัก
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สารสกัดจากขมิ้นชัน สารอาหารอุดมคติในการร่วมบำ�บัด
และป้องกันมะเร็ง

ส่วนของขมิ้นชันที่ให้ประโยชน์ในทางยาได้จากเหง้าใต้ดิน สารออกฤทธิ์ในขมิ้นชันมีชอ่ื
ว่า เคอร์คิวมิน (Curcumin) ซึ่งเป็นสารในกลุ่มโพลีฟีนอล (Polyphenols) ขมิ้นชัน
ให้ผลในการทำ�ลายเซลล์มะเร็งโดยไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์ดี และยังป้องกันเซลล์ดจี ากการ
ถูกทำ�ลายจากเคมีบำ�บัดในกระบวนการรักษามะเร็งในแบบแพทย์แผนปัจจุบัน และยัง
มีฤทธิ์ป้องกันการเกิด และการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งอีกด้วย

ขมิ้นชันยับยั้ง และร่วมบำ�บัดมะเร็งโดยผ่าน 7 กลไก

ได้แก่ ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์ปกติไปเป็นเซลล์มะเร็ง กระตุ้นการฆ่าฝ่อตายไปเอง
ของเซลล์มะเร็ง ยับยั้งโกรท แฟคเตอร์ของเซลล์มะเร็ง ลดการอักเสบ ยับยั้ง
การเจริญเติบโตของสเต็มเซลล์ของเซลล์มะเร็ง กระตุน้ ภูมติ า้ นทาน ยับยัง้ และ
ทำ�ลายการสร้างกลุ่มร่างแหหลอดเลือดฝอยที่ไปเลี้ยงเซลล์มะเร็ง

งานวิจัยประโยชน์ด้านสุขภาพอื่นๆ ของสารสกัดขมิ้นชัน

ต้านการติดเชื้อ ต้านอนุมูลอิสระ ต้านอักเสบ ปกป้องตับจากสารพิษ รวมทั้งสารก่อ
มะเร็ง ช่วยล้างพิษจากตับ ปกป้องหัวใจ และหลอดเลือด ป้องกันลิ่มเลือดอุดตัน
หลอดเลือด ลดอาการข้ออับเสบ

งานวิจัยขมิ้นชันในการกำ�จัดเซลล์มะเร็ง

มะเร็งช่องปาก มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งตับอ่อน มะเร็ง
ลำ�ไส้ใหญ่ และทวารหนัก มะเร็งผิวหนังชนิด Multiple Myeloma

References :

1. 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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แมกนีเซียม ดี ไรโบส
สูตรให้พลังงานแก่หัวใจ

ดีไรโบส เป็นน้�ำ ตาลโมเลกุล 5 เหลีย่ มทีร่ า่ งกายผลิตขึน้ ได้เอง และเป็นสารสำ�คัญ
ในกระบวนการทางเคมีทส่ี �ำ คัญหลายปฏิกริ ยิ าในสิง่ มีชวี ติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปฏิกริ ยิ า
การหายใจระดับเซลล์ และการผลิตพลังงานให้เซลล์ใช้ ดีไรโบสเป็นส่วนประกอบสำ�คัญ
ในการสร้างโมเลกุลชือ่ ATP (Adenosine Triphosphate) ซึง่ เป็นพลังงานชีวติ ของเซลล์
แต่ละเซลล์ ดีไรโบส ยังเป็นสารตัง้ ต้นในการสร้างโมเลกุลชือ่ NAD (Nicotinamide Adenine
Dinucleotide) และ FAD (Flavin Adenine Dinucleotide) ซึง่ เป็นโมเลกุลสำ�คัญใน
กระบวนการหายใจของเซลล์ และยังเป็นโครงสร้างหลักของหน่วยพันธุกรรม หรือดีเอนเอ
(DNA) และหน่วยสังเคราะห์โปรตีน หรืออาร์เอนเอ (RNA)
สีส่ ารอาหารสำ�คัญทีม่ ผี ลอย่างยิง่ ยวดต่อการสร้างพลังงานของเซลล์กล้ามเนือ้ หัวใจ
และทำ�ให้หวั ใจของเราทำ�งานเป็นปกติ คือ โคเอนไซม์ควิ เทน แอลคาร์นทิ นี แมกนีเซียม
และน้�ำ ตาลดีไรโบส ปกติแล้วร่างกายของมนุษย์ผลิตน้�ำ ตาลดีไรโบสได้เอง แต่ขบวนการผลิต
ค่อนข้างช้า และอวัยวะแต่ละอวัยวะก็ผลิตน้�ำ ตาลดีไรโบสได้ไม่เท่ากัน อวัยวะที่ต้องใช้
พลังงานมาก จะผลิตได้มาก เพราะจำ�เป็นต้องใช้ดีไรโบสจำ�นวนมาก ได้แก่ ตับ
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ต่อมหมวกไต เซลล์ไขมัน ส่วนเซลล์หัวใจ
เซลล์สมอง เซลล์เนือ้ เยือ่ ประสาท เซลล์ประสาท
เส้นประสาท
และเซลล์กล้ามเนื้อจะผลิตแค่
ปริมาณทีเ่ พียงพอต่อการใช้ในแต่ละวัน

หัวใจกับดี ไรโบส

หัวใจผลิตดีไรโบสได้แค่เพียงพอสำ�หรับ
การทำ�งานในแต่ละวันในสภาพที่การทำ�งานของ
หัวใจแข็งแรงเป็นปกติ แต่ในผู้ที่สุขภาพหัวใจ
ไม่แข็งแรง ซึ่งได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจ และ
หลอดเลือด จะเป็นกลุม่ ทีพ่ ลังงานของกล้ามเนือ้
หัวใจจะน้อยกว่าปกติ เซลล์หวั ใจจะได้รบั เลือด
และออกซิเจน มาเลี้ยงเซลล์อย่างไม่สม่�ำ เสมอ
การผลิตดีไรโบสจะทำ�ได้น้อยลง และขบวนการ
ผลิตจะช้ากว่าปกติมาก ทำ�ให้พลังงานที่ผลิตได้
ต่�ำ ลงไปอีก ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยโรคหัวใจจะไม่สดชืน่ และ
เหนื่อยง่าย

ดี ไรโบสกับการบำ�บัดโรคต่างๆ
ในทางการแพทย์

• ป้องกัน และร่วมบำ�บัดโรคหัวใจ ให้พลังงาน
แก่หัวใจ
• อาการปวดทั่วตัวและอาการอ่อนล้า อ่อนแรง
• ให้พลังงานทั่วร่างกายทันที
• ให้พลังงานแก่กล้ามเนื้อ ทำ�ให้กล้ามเนื้อ
แข็งแรงขึ้น
• ช่วยอาการขากระตุกขณะหลับ ซึ่งผู้มีอาการ
มักจะนอนหลับไม่สนิท
• ช่วยให้การเคลื่อนไหวของร่างกายดีขึ้น และ
ลดความถี่ของการเป็นลมชัก
• ช่วยให้ระบบภูมิต้านทานทำ�งานดีขึ้น
• ช่วยให้ไตทำ�งานดีขึ้น
• ปกป้องสมองจากความเสื่อม และร่วมบำ�บัด
ลมชัก
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แมกนีเซียมกับการทำ�งานของหัวใจ

หัวใจเป็นอวัยวะที่ต้องการแมกนีเซียมปริมาณมากที่สุดในบรรดาอวัยวะต่างๆ
ของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวใจห้องล่างซ้าย ซึ่งเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่ และ
ผนังหนาที่สุด เพราะต้องทำ�หน้าที่สูบฉีดเลือดที่มีออกซิเจน ซึ่งได้รับมาจากหัวใจ
ห้องบนซ้ายไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย แมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุส�ำ คัญในปฏิกิริยาเคมี
ในร่างกายมากกว่า 300 ปฏิิกิริยา และทำ�หน้าที่ประสานการทำ�งานของเซลล์ต่างๆ
ของกล้ามเนื้อหัวใจ เพื่อให้หัวใจเต้นเป็นปกติ หากเรามีระดับแมกนีเซียมในเลือดต่�ำ
จะทำ�ให้เกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ และใจสั่น รวมถึงอาการหัวใจห้องล่างสั่นพริ้ว
การได้รับปริมาณแมกนีเซียมอย่างเพียงพอจะทำ�ให้หัวใจเต้นเป็นปกติ
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1. Chronic Fatigue Syndrome Treatment Guide, Erica F. Verrillo
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หน้าเด็กต้อง Charis
ผิวพรรณของวัยหนุม่ สาว เป็นผิวพรรณ
ที่มีความยืดหยุ่นสูง เพราะใต้ชั้นหนังแท้ยังคง
มีปริมาณเส้นใยคอลลาเจน และอิลาสตินเป็น
จำ�นวนมาก อีกทั้งยังมีสารตระกูลฟองน้�ำ เช่น
ไฮยาลูโรนิค แอซิด ทำ�หน้าที่อุ้มน้�ำ ให้น้ำ�นวล
ธรรมชาติแก่ผิว ฮอร์โมนเอสโตรเจน ซึ่งเป็น
ฮอร์โมนแห่งความงามทั้งบุรุษ และสตรี ยังคง
มีปริมาณมาก ทำ�ให้ผิวเนียนละเอียด มีน้ำ�นวล
ไร้รว้ิ รอย การสร้างเม็ดสียงั คงสม่�ำ เสมอ ทำ�ให้
ผิวพรรณของหนุ่มสาว มีความนุ่มเนียน และ
ตึง ใส เป็นธรรมชาติ
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โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง
(Isolated Soy Protein)

ให้สารไอโซฟลาโวน (Isoflavone) ซึ่ง
มีคณ
ุ สมบัตคิ ล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน แต่จะ
ไปจับที่เบต้ารีเซพเตอร์ของตัวรับเอสโตรเจน
ทำ�ให้มีผลในด้านการบำ�รุงผิว ป้องกัน
กระดูกพรุน ให้ผลดีตอ่ หัวใจ และหลอดเลือด
สมอง ปอด ไต ผนังลำ�ไส้ ในขณะที่ให้ผล
ยับยั้งการเกิดเนื้องอก และมะเร็งในอวัยวะ
ที่ผลิตฮอร์โมน มีงานวิจัยว่าการรับประทาน
โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง ทำ�ให้บาดแผล
หายเร็วขึ้น ลดเลือนริ้วรอย ผิวกระจ่างขึ้น
และอุ้มน้ำ�มากขึ้น ผม และเล็บมีสุขภาพที่
ดีขึ้น ทั้งในผู้หญิงวัยที่ยังมีประจำ�เดือนอยู่
และหมดประจำ�เดือนแล้ว ให้ผิวกลับมามี
ชีวิตชีวา เนียนนุ่ม มีน้ำ�นวลเหมือนวัยสาว

แอล โพรลีน (L-Proline)

หนึ่ ง กรดอะมิ โ นที่ เ ป็ น สารตั้ ง ต้ นใน
การผลิตเส้นใยคอลลาเจนใต้ผวิ แอล โพรลีน
สามารถซึมผ่านไปยังกระดูก และกระดูกอ่อน
เพื่อสร้างเป็นโครงสร้างของกระดูก และ
กระดูกอ่อนได้ และมีการนำ�มาใช้ในการรักษา
ข้อกระดูกอักเสบ
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แอล ไกลซีน (L-Glycine)

หนึ่ ง กรดอะมิ โ นที่ เ ป็ น สารตั้ ง ต้ นในการผลิ ต
เส้นใยคอลลาเจนใต้ผิว ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะด้าน
ต้านการอักเสบ และกระตุ้นการผลิตสารสื่อประสาท
ที่จำ�เป็นต่อการทำ�งานของสมอง แอล ไกลซีน ชะลอ
การสลายตัวของกล้ามเนื้อ ปกป้อง และกระตุ้น
ระบบภูมิต้านทานของร่างกาย ให้ท�ำ หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แอล ไกลซีน สามารถผ่านเยื่อหุ้มสมอง
ได้โดยตรง ทำ�ให้อารมณ์ดีขึ้น ความเครียดลดลง และ
ทำ�ให้ความจำ�ดีขึ้น

ผงเห็ดหูหนูขาว (White Jelly Fungus)

มีอกี ชือ่ หนึง่ ว่า เห็ดหิมะ หรือ Snow Mushroom
มีสารกลุ่มโพลีแซคคาไรด์ในปริมาณมาก ให้คุณสมบัติ
ทีเ่ หมือนไฮยาลูโรนิก แอซิด (Hyaluronic Acid) ทำ�ให้
ผิวเนียนนุม่ และอุม้ น้�ำ ได้ดยี ง่ิ ขึน้ เพิม่ น้�ำ นวลธรรมชาติ
(Natural Moisturizing Factor) ให้กับผิวพรรณ

ซิงค์ คอปเปอร์ แมงกานีส (Zinc AAC,
Copper AAC, Manganese AAC)

สามแร่ธาตุทเ่ี ป็นองค์ประกอบสำ�คัญของเอนไซม์
SOD สารต้านอนุมลู อิสระประสิทธิภาพสูงในเซลล์ ช่วย
ชะลอความเสือ่ มของเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

References :

1. “Murakami, H et al. (2012). Importance of amino acid composition to improve skin
collagen protein synthesis rates in UV-irradiated mice. Amino Acids. Volume 42, Issue
6, (pp. 2481-9).”
2. “Ponrasu, T et al. (2013). Efficacy of L-proline administration on the early
responses during cutaneous wound healing in rats. Amino Acids. Volume 45, Issue 1
(pp. 179-89).”
3. Singh P et al (2008) Functional and Edible Uses of Soy Protein Products.
Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety (7)1:14–28
4. J. Deacon. 2005. Jelly Fungi from “Fungal Biology”, Blackwell Publishing
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ARGAN
HAIR
CARE OIL

เพื่อผมสลวยเงางาม
จัดทรงง่าย
ลดการแตกปลาย
เพิ่มความหนาให้เส้นผม
Argan Hair Care Oil เป็นน้ำ�มัน
ระดับชัน้ ร้านเสริมสวย ช่วยให้ผมเงางาม ไม่มนั
เยิ้มเมื่อถูกอากาศ ลดการแตกปลายผม เพิ่ม
ความแข็งแรง ความเหนียว และความยืดหยุน่
ให้แก่เส้นผม ในระยะยาวช่วยรักษาสุขภาพ
และความมีชีวิตชีวาให้กับเส้นผม ทั้งยังเพิ่ม
ความหนาแก่เส้นผม
ส่วนประกอบที่สำ�คัญ คือ Moroccan
Nut Oil เป็นน้�ำ มันทีม่ คี า่ จากแอฟริกาเหนือ ทัง้
หายาก และสกัดลำ�บาก ต้องใช้เวลามาก ต้อง
ใช้ลกู โมร็อคแคนถึง 40 กิโลกรัม จึงจะได้น�ำ้ มัน
1 กิโลกรัมเท่านัน้ น้�ำ มันโมร็อคแคนเป็นน้�ำ มัน
จากธรรมชาติ มีวติ ามินอีมากกว่าน้�ำ มันมะกอก
3 เท่า มีประวัตอิ นั ยาวนาน ทีใ่ ช้ในการแต่งผม
หรือเป็นส่วนผสมในการแต่งผม
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Argan Hair Care Oil ใช้สำ�หรับการดูแล
เส้นผม ในผมกึ่งแห้ง หรือผมแห้ง หลังจาก
ทำ�ความสะอาด น้ำ�มันจะซึมอย่างรวดเร็ว ดูแล
เส้นผมไม่ให้แตกปลาย ไม่เกาะเป็นกระจุก เพิ่ม
ความแข็งแรง นุ่มเหนียว ยืดหยุ่น และเงางามให้
แก่เส้นผม ช่วยปกป้องเส้นผม จากการอ๊อกซิเดชั่น
จากลม และแสงแดด ช่วยปกป้องผมในระยะยาว
ช่วยความยืดหยุ่น จากภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ ที่เป็นสาเหตุทำ�ลายเส้นผม

ส่วนประกอบสำ�คัญ :

Argan Oil หรือ Moroccan Nut Oil (Argania
spinose kernel oil), Macadamia Nut Oil
(Macadamia ternifolia seed oil), Buxus chinensis
oil, Tangerine Oil (Citrus reticulate oil), Vitamin E,
Caprylyl Methicone, Phenyl Trimethicone

วิธีใช้:

หลังจากสระผมเสร็จ ขณะที่ผมหมาด หรือแห้ง ใช้
น้ำ�มันเล็กน้อย ลูบผมจากส่วนกลางไปหาปลาย โดย
อย่าทาบนหนังศีรษะ เพราะจะทำ�ให้ผมยุบ แบน
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หลังจากรับประทานได้ 1 เดือน
ผิวพรรณมีออร่ามากขึ้น จน
คนรอบข้างทัก ผิว ผม และเล็บ
ก็แข็งแรงขึ้น และที่ดีใจที่สุดคือ
รอบเดือนกลับมาเป็นปกติแล้วค่ะ

คุณอรพิน วงค์วิริยะ

อายุ 50 ปี อาชีพ ธุรกิจเสริมสวย
จังหวัด ลำ�พูน

		 ดิฉนั มีปญ
ั หาสุขภาพมากมายเลยค่ะ ทัง้ ความดันโลหิตสูง วัยทอง รอบเดือนมาไม่ปกติ
นอนไม่คอ่ ยหลับ ดิฉนั เคยไปโรงพยาบาล แพทย์กใ็ ห้ยากลับมารับประทาน พอรับประทานยาไป
อาการก็ดขี น้ึ แต่พอหมดฤทธิย์ าอาการก็กลับมาเหมือนเดิม นอกจากนีด้ ฉิ นั ยังมีปญ
ั หาเรือ่ ง
ผิวพรรณที่ไม่สดใส ดูหมองคล้ำ� ทำ�ให้ดิฉันรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ จนดิฉัน
มีโอกาสรูจ้ กั บริษทั ไทยธรรมฯ จากการแนะนำ�ของเพือ่ น ทีแ่ นะนำ�ให้ลองรับประทานน้ำ�มัน
เมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น น้ำ�มันรำ�ข้าวผสมโคคิวเท็น น้ำ�มันปลาผสมสาร
สกัดจากใบแปะก๊วย พร้อมทัง้ ใช้ผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะ MBF จากไวทอป คือ ผ้าห่ม
ไวทอป ผ้าปิดตาไวทอป ทีร่ ดั ข้อศอกไวทอป ดิฉนั ใช้ผลิตภัณฑ์ตามคำ�แนะนำ�ได้ประมาณ
3 เดือน ก็สมั ผัสได้ถงึ ความเปลีย่ นแปลง ความดันโลหิตดีขน้ึ นอนหลับสนิทมากขึน้ อาการ
ต่างๆ ทีเ่ คยเป็น เปลีย่ นไปในทางทีด่ ขี น้ึ และทีส่ �ำ คัญผิวพรรณทีห่ มองคล้�ำ ก็ดกู ระจ่างใสขึน้
ทำ�ให้ดฉิ นั ดีใจมาก จึงรับประทานสารอาหารกระตุน้ โกรทฮอร์โมนเพือ่ การย้อนวัยเพิม่ ด้วย
หลังจากรับประทานได้ 1 เดือน ผิวพรรณมีออร่ามากขึน้ จนคนรอบข้างทัก ผิว ผม และเล็บก็
แข็งแรงขึน้ และทีด่ ใี จทีส่ ดุ คือรอบเดือนกลับมาเป็นปกติแล้วค่ะ และปัจจุบนั นีด้ ฉิ นั อายุ 50 ปี
แล้ว แต่รอบเดือนก็ยงั มาปกติเหมือนเดิม หุน่ ก็กระชับขึน้ ไม่มไี ขมันส่วนเกิน ดูออ่ นกว่าวัย
ด้วยค่ะ ดิฉนั ต้องขอบคุณบริษทั ไทยธรรมฯ ทีท่ �ำ ให้ดฉิ นั เปลีย่ นแปลงไปในทิศทางทีด่ ขี น้ึ ทัง้
สุขภาพ และความงามค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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คุณรัตนา บงกชกาญจน์

อายุ 44 ปี อาชีพ แม่บ้าน / ขายของออนไลน์
จังหวัด ปทุมธานี

ดิฉันใช้ที่รัดเอวไวทอป
พลังแม่เหล็ก และเส้นใย MBF
ผลปรากฏว่า ผ่านไปเพียง 1
สัปดาห์ ระบบขับถ่ายก็ดีขึ้นมาก
ขับถ่ายได้ทุกวันเลยค่ะ

ดิฉนั มีปญ
ั หาสุขภาพเรือ่ งของกรดไหลย้อน มีอาการบ่อยมากจนต้องไปพบแพทย์ ก็ได้ยากลับ
มารับประทาน แต่อาการก็ยงั ไม่ดขี น้ึ แถมยังมีปญ
ั หาเรือ่ งระบบขับถ่ายร่วมด้วย ขับถ่ายยาก ทำ�ให้
รูส้ กึ อึดอัด ไม่สบายตัว แน่นท้อง จนทำ�ให้รสู้ กึ ไม่มน่ั ใจเวลาสวมใส่เสือ้ ผ้า ดิฉนั จึงได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารของบริษัท ไทยธรรมฯ คือน้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น สารสกัด
แอสต้าแซนทิน เพื่อการซ่อมแซมร่างกาย คอลลาเจนเปปไทด์ 100% สารสกัดน้�ำ มันรำ�ข้าวผสม
โคคิวเท็น และสารอาหารเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนชนิดชงดื่มรสโกโก้ หลังจากรับประทาน
ต่อเนือ่ งตลอด 2 เดือน อาการกรดไหลย้อนก็ดขี น้ึ ไม่มอี าการแสบร้อนกลางอกแล้ว แต่กย็ งั มีปญ
ั หา
เรือ่ งระบบขับถ่ายอยู่ จนได้รบั คำ�แนะนำ�จากคุณสุภาพร ฉลาดการกิจ ทีแ่ นะนำ�ให้ลองใช้ผลิตภัณฑ์
เส้นใยอัจฉริยะ MBF จากไวทอป คือทีร่ ดั เอวไวทอปพลังแม่เหล็ก และเส้นใย MBF เพราะ
คุณสุเคยใช้แล้วระบบขับถ่ายกลับมาดีขน้ึ ดิฉนั จึงทดลองใช้ตาม ผลปรากฏว่า ผ่านไปเพียง 1 สัปดาห์
ระบบขับถ่ายก็ดขี น้ึ มาก ขับถ่ายได้ทกุ วันเลยค่ะ รูส้ กึ ว่าการทำ�งานของอวัยวะต่างๆ ภายในช่องท้องดี
ขึ้นมาก ตัวเบาขึ้น นอกจากนี้ดิฉันยังปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหาร เลือกรับประทานของดี
มีประโยชน์ ทำ�ให้ปญ
ั หาเรือ่ งของระบบขับถ่ายหมดไป และทีส่ �ำ คัญ เอวเล็กลง หุน่ ดีขน้ึ ด้วยค่ะ ดิฉนั
อยากบอกว่าถึงแม้จะไม่มีปัญหาสุขภาพก็สวมใส่ที่รัดเอวไวทอปพลังแม่เหล็ก และเส้นใย MBF
ได้นะคะ ของดีๆ แบบนีต้ อ้ งบอกต่อค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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รวม 3 เดือน
ดิฉันสามารถลดน้ำ�หนัก
ได้ถึง 8.5 กิโลกรัม
นอกจากรูปร่าง
จะดีขึ้นแล้ว ผิวพรรณก็
ดูเปล่งปลั่งขึ้นด้วย

Before
ส.ค. 61 89 Kg.

After
ธ.ค. 61 80.5 Kg.

คุณปิยะวดี นวลใย

อายุ 35 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว จังหวัด เลย

ดิฉันมีปัญหาเรื่องของน้ำ�หนักตัวที่เกินมาตรฐาน ดิฉันหนักถึง 89 กิโลกรัม เพราะ
ชอบรับประทานขนมหวาน เค้ก น้ำ�อัดลม และน้ำ�หวานมาก ส่วนใหญ่ก็จะรับประทานทุกวัน
เลยค่ะ ถ้าวันไหนไม่ได้รบั ประทานจะรูส้ กึ เหมือนชีวติ ขาดอะไรไปสักอย่าง และรวมทัง้ กิจวัตรประจำ�วัน
ของดิฉันส่วนใหญ่จะใช้พลังงานน้อยมาก เพราะต้องนั่งทำ�งานอยู่กับที่ เรียกได้ว่าไม่ได้มีการขยับ
หรือเคลื่อนไหวร่างกายเลยค่ะ ทำ�ให้มีน้ำ�หนักตัวที่เกินมาตรฐาน ดิฉันจึงตัดสินใจลดน้ำ�หนัก
อย่างจริงจัง เคยลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาหลายยี่ห้อค่ะ ก็มีประสบผลสำ�เร็จบ้าง
ล้มเหลวบ้าง แต่จะเน้นไปทางล้มเหลวเป็นส่วนใหญ่ค่ะ จนเพื่อนของดิฉันแนะนำ�ให้รู้จักกับโค้ชพิชา
คุณณพิชญา เลิศวาทิน ซึ่งได้แนะนำ�ให้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัท ไทยธรรมฯ
และแนะนำ�ให้ลองสแกนร่างกายเพือ่ ดูมวลไขมัน ซึง่ ผลการตรวจเบือ้ งต้นพบว่า ดิฉนั มีไขมันเกาะตับ
โค้ชพิชาจึงแนะนำ�ให้รับประทานสารอาหารบำ�รุงตับ สมุนไพรจีนชาชงเพือ่ การล้างพิษ และน้�ำ มัน
มะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น น้ำ�มันปลาสกัดชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น ก่อนออกกำ�ลังกาย
30 นาที พร้อมทั้งใช้สูตรลดน้ำ�หนักคีโตเจนิก ไดเอทของไทยธรรม ผ่านไปเพียง 1 เดือน น้ำ�หนัก
ลดลงไป 3 กิโลกรัม และในเดือนต่อมา โค้ชพิชาแนะนำ�ให้รับประทานสารสกัดจากพรีไบโอติก
และโพรไบโอติกเพิ่มอีก ทำ�ให้เดือนที่ 2 น้�ำ หนักลดลงไปอีก 3 กิโลกรัม และในเดือนที่ 3 น้�ำ หนัก
ก็ลดลงไปอีก 2.5 กิโลกรัม รวม 3 เดือน ดิฉันสามารถลดน้�ำ หนักได้ถึง 8.5 กิโลกรัม นอกจากรูปร่าง
จะดีขึ้นแล้ว ผิวพรรณก็ดูเปล่งปลั่งขึ้นด้วย ไปไหนก็มีแต่คนทัก และถามว่าไปทำ�อะไรมา ทำ�ไมดู
ผอมลง และสวยขึ้น ที่สำ�คัญคือสามารถกลับมาใส่เสื้อผ้าตัวโปรดได้อกี ครัง้ ดิฉันต้องขอขอบคุณ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัท ไทยธรรมฯ และคำ�แนะนำ�ของโค้ชพิชาค่ะ ที่แนะนำ�สิ่งดีๆ
ให้ดิฉันค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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Before
ต.ค. 61 69.7 Kg.

After
พ.ย. 61 65.7 Kg.

คุณจาริณี แซ่ไหน

ไม่น่าเชื่อเลยค่ะ
ว่าภายในระยะเวลา
เพียงแค่ 1 เดือน
น้ำ�หนักของดิฉันลดลง
ไปถึง 4 กิโลกรัม

อายุ 51 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว จังหวัด กรุงเทพฯ

ดิฉันมีภาวะโรคอ้วน น้ำ�หนักตัว 69.7 กิโลกรัม แต่สูงแค่ 155 เซนติเมตร ทำ�ให้มีอาการ
ปวดขา ปวดหลัง เจ็บหัวเข่า และในบางครั้งเดินแล้วหัวเข่ามีอาการขัดกัน ทรงตัวลำ�บาก บางครั้ง
ก็ถึงกับล้มเลยค่ะ ดิฉันจึงเริ่มคิดที่จะลดน้ำ�หนัก โดยเริ่มจากการรับประทานอาหารคลีน น้ำ�หนัก
ก็เริม่ ลดลงบ้าง แต่กย็ งั ลดลงไม่มาก ดิฉนั รับประทานอาหารคลีนอยูป่ ระมาณ 5 เดือน น้�ำ หนักลดลง
ไปแค่ประมาณ 5 กิโลกรัม เฉลีย่ ก็คอื เดือนละ 1 กิโลกรัม ซึง่ ดิฉนั เองก็ยงั ไม่พอใจเท่าไหร่ จน
เพือ่ นของดิฉันได้เเนะนำ�ให้รู้จักกับคุณณพิชญา เลิศวาทิน หรือโค้ชพิชา ที่แนะนำ�ให้ทานผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารของบริษทั ไทยธรรมฯ โดยเริม่ จากการล้างพิษตับก่อน คือรับประทาน สารอาหารบำ�รุงตับ
สมุนไพรจีนชาชงเพื่อการล้างพิษ พร้อมกับใช้สูตรลดน้ำ�หนักแบบคีโตเจนิก ไดเอทของไทยธรรม
ไม่น่าเชื่อเลยค่ะ ว่าภายในระยะเวลาเพียงแค่ 1 เดือน น้ำ�หนักของดิฉันลดลงไปถึง 4 กิโลกรัม
ดิฉันดีใจมากเลยค่ะ แถมยังเป็นการลดน้�ำ หนักที่ไม่มีผลข้างเคียงเลยค่ะ และที่ส�ำ คัญอาการปวด
ต่างๆ ก็เริ่มดีขึ้นด้วยค่ะ นอกจากนี้ดิฉันยังได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมอีก 1 อย่างค่ะ คือ สเปรย์
ระงับกลิ่นปาก ช่องปาก และฟัน เรียกได้ว่าเป็นสเปย์สารพัดประโยชน์เลยค่ะ นอกจากจะช่วย
ระงับกลิ่นปากแล้ว ยังช่วยบรรเทาอาการไอได้ด้วยค่ะ ดิฉันรู้สึกมั่นใจผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมมากๆ
เลยค่ะ จึงแนะนำ�ให้ทกุ คนในครอบครัวได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดว้ ยค่ะ ต้องขอขอบคุณคำ�แนะนำ�จากโค้ชพิชา
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัท ไทยธรรมฯ ด้วยคะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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ไม่น่าเชื่อเลยค่ะ
ว่าภายในระยะเวลา
เพียง 3 เดือน ทั้งสิว และ
รอยหลุมสิว รอยจุดด่างดำ�
ต่างๆ ที่ดิฉันเป็นมาตลอด
จะจางหายไปได้

Before

After

คุณธิดาภรณ์ ฐิติกุลวณิชย์

อายุ 36 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท
จังหวัด ปทุมธานี

ดิฉันมีปัญหาผิวหน้า คือเป็นคนหน้ามัน ทำ�ให้เป็นสิวง่ายมาก และมีจุดด่างดำ� ทำ�ให้ใบหน้า
ไม่เรียบเนียน และยังมีผิวกายที่ดูหมองคล้ำ�อีกด้วย ทำ�ให้รู้สึกไม่มั่นใจเป็นอย่างมากเลยค่ะ ดิฉันเคย
ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์มามากมาย ทัง้ แบบรับประทาน และแบบทา เพราะด้วยความทีอ่ ยากมีผวิ ขาว
ใส และดูดี แต่กไ็ ม่คอ่ ยเห็นผล จนได้มโี อกาสรูจ้ กั คุณรัตนา บงกชกาญจน์ หรือคุณแอน ผ่านโลกออนไลน์
จึงได้ทักไปหาคุณแอนเพื่อปรึกษาปัญหาที่ดิฉันประสบอยู่ คุณแอนแนะนำ�ให้ดิฉันลองรับประทาน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัท ไทยธรรมฯ ที่ช่วยเรื่องสิว รอยสิว และผิวพรรณที่หมองคล้ำ�
ดิฉันรับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดมะเขือเทศ สารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่ผสมสารสกัด
จากใบบัวบก และมังคุด กลูตา้ ไธโอนชนิดชงดืม่ และสารอาหารกระตุน้ โกรทฮอร์โมนเพือ่ การย้อนวัย
หลังจากรับประทานได้ประมาณ 1 เดือน สิวก็เริ่มลดลง รอยหลุมสิวดูตื้นขึ้น ดิฉันรับประทานต่อ
อีกประมาณ 2 เดือน ไม่น่าเชื่อเลยค่ะ ว่าภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือน ทั้งสิว และรอยหลุมสิว
รอยจุดด่างดำ�ต่างๆ ที่ดิฉันเป็นมาตลอด จะจางหายไปได้ ผิวหน้ามันน้อยลง และผิวพรรณที่
หมองคล้ำ� กลับดูมีน้ำ�มีนวลมากขึ้น ผิวใสขึ้น จนคนรอบข้างทัก ทำ�ให้ดิฉันดีใจมาก ดิฉันต้อง
ขอขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ ที่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆ ไว้ดูแลสุขภาพ และความงามค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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ด.ญ.กชกาญจน์ สร้อยทอง
อายุ 13 ปี อาชีพ นักเรียน
จังหวัด ชลบุรี

แต่ก่อนน้องจะมีอาการคัดจมูก
หรือเป็นหวัด แต่ปีนี้
ไม่มีอาการเลยค่ะ และไม่ต้อง
ไปนอนโรงพยาบาล ด้วยอาการ
โพรงไซนัสอักเสบอีกแล้ว
ที่สำ�คัญน้องเป็นหวัดน้อยลง
ด้วยค่ะ

น้องชมพู่เป็นภูมิแพ้
และโพรงไซนัสอักเสบมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งในปีหนึ่งๆ น้องจะต้อง
นอนโรงพยาบาลปีละ 2 ครั้ง มักจะมีอาการมากในช่วงฤดูฝน และฤดูหนาว เวลาที่น้องมีอาการ
ไซนัสอักเสบ น้องจะมีไข้สูงประมาณ 40 องศาเลยค่ะ และมีอาการเวียนหัว อาเจียน มีน�้ำ มูก
เป็นสีเหลือง เวลานอนจะหายใจเสียงดังครืดคราดตลอดเวลา ต้องหายใจทางปาก ซึ่งตัวคุณแม่เอง
จะไม่ค่อยได้นอน เพราะต้องคอยดูแลน้อง ถ้าน้องหายใจไม่ออก คุณแม่จะต้องรีบล้างจมูกให้ทันที
เวลารับประทานอาหารน้องจะเหนื่อยมาก เพราะต้องเคี้ยวอาหารด้วย และหายใจทางปากด้วย
เคยมีครั้งหนึ่งที่มีไข้สูงมาก ให้น้องรับประทานยาลดไข้ไปแล้วก็ดีขึ้น แต่พอหมดฤทธิ์ยาน้องก็กลับมา
ไข้สูงเหมือนเดิม จนคุณแม่ต้องพาน้องส่งโรงพยาบาล และต้องนอนโรงพยาบาลติดต่อกันถึง 7 วัน
เลยค่ะ คุณแม่ตอ้ งพาน้องเข้าออกโรงพยาบาลแบบนีต้ ง้ั แต่ยงั เล็กจนโต มานานกว่า 10 ปีเลยค่ะ จนได้
มีโอกาสรู้จักผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัท ไทยธรรมฯ จากการแนะนำ�ของเพื่อน คือ คุณเอกจิต
ฉิมหมอไว หรือคุณเอก ซึ่งแนะนำ�ให้รับประทานสารสกัดจากมะขามป้อม วันละ 3 แคปซูลต่อเนื่อง
มาตลอด จนเริ่มมาสังเกตุในช่วงเข้าฤดูฝน ว่าจากแต่ก่อนน้องจะมีอาการคัดจมูก หรือเป็นหวัด แต่
ปีนี้ไม่มีอาการเลยค่ะ และไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลด้วยอาการโพรงไซนัสอักเสบอีกแล้ว ที่ส�ำ คัญ
น้องเป็นหวัดน้อยลงด้วยค่ะ นอกจากนี้คุณแม่ได้ให้น้องรับประทานน้�ำ มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสม
สารสกัดเมล็ดองุ่น และน้ำ�มันปลาผสมสารสกัดจากใบแปะก๊วยเพิ่มด้วย เพราะน้องกำ�ลังอยู่ใน
ช่วงวัยเรียน คุณแม่เลยอยากให้น้องมีสมาธิในการเรียน ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
บริษัท ไทยธรรมฯ ที่ทำ�ให้สุขภาพของน้องชมพู่ดีขึ้น และแข็งแรงขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

27

พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ

ดร.ภญ.อาริญา สาริกะภูติ

พล.ต.ต.สุคุณ พรหมายน

นพ.สุรพงษ์ ลูกหนุมารเจ้า

ดร.มานิธ มานิธิคุณ

กร.ภฟ.กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์

“ศิษย์เก่าดีเด่น”

โดยสมาคมศิษย์เก่าเวชศาสตร์ชะลอวัย และฟืน้ ฟูสขุ ภาพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง

บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอแสดงความยินดีกบั ดร.ภญ.อาริญา สาริกะภูติ
กรรมการบริหาร บริษทั ไทยธรรมฯ ทีไ่ ด้รบั โล่เกียรติคณ
ุ “ศิษย์เก่าดีเด่น” จาก
สมาคมศิษย์เก่าเวชศาสตร์ชะลอวัย และฟืน้ ฟูสขุ ภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
ในงาน “คืนสู่เหย้าออเจ้าชะลอวัยครั้งที่ ๑” เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
28

29

กันยายน 2018

กันยายน 2018

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กันยายน 2018

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กันยายน 2018

คุณมนต์สินี สิงห์กิจขจร

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ จ.จันทบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,121,900 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 434,740 บาท

ตุลาคม 2018

ตุลาคม 2018

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน ตุลาคม 2018

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน ตุลาคม 2018

คุณมนต์สินี สิงห์กิจขจร

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ จ.จันทบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 966,450 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 486,315 บาท

New
Active
Recruit
2018
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คุณยุพดี มณีชัย
กันยายน 2018

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน กันยายน 2018
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 10 ท่าน

คุณพนมวรรณ บรรดาศักดิ์
ตุลาคม 2018
ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน ตุลาคม 2018
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 6 ท่าน

ไปไต้หวันกับ
Vitop Trip 2019
We love VITOP

ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนท่านผู้น�ำ ผู้เป็นเจ้าของศูนย์ใหญ่ และศูนย์ย่อย ผู้รักเส้นใยอัจฉริยะเพื่อสุขภาพไวทอป
ไบโอเอนเนอร์จี ในเดือนมีนาคม 2019 ด้วยทริปท่องเที่ยวสุดประทับใจ เยือนประเทศไต้หวัน 4 วัน 3 คืน สนุกสนาน
กับการแช่น้ำ�แร่ในห้องพักส่วนตัว ล่องเรือชมความงามในทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบ
เสมือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน นมัสการศาลเจ้าขงจื้อ และศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ เยี่ยมชมวัดจงไถฉานซื่อ
ซึ่งเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน งบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้านบาท ชมอุทยานเย๋หลิ่ว เดินทางสู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์ไต้หวัน มีทั้งแหล่งเสื้อผ้า แบรนด์เนมต่างๆ ด้วยเงื่อนไขสุด
พิเศษ เฉพาะศูนย์ใหญ่ และศูนย์ย่อยเท่านั้น

พาคนที่คุณรัก ท่องเที่ยวไปกับเรา ครอบครัวไทยธรรม ด้วยกติกาที่คุณทำ�ได้

กติกาท่องเที่ยว

กฎเกณฑ์การคิดคะแนน

1. เป็นผู้นำ�ที่เปิดศูนย์ใหญ่ หรือศูนย์ย่อย
1. คะแนนทุกคะแนน นำ�ไปรวม Trip ใหญ่ต่างประเทศ และคะแนน
2. มียอดจำ�หน่ายไวทอป (รวมผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะ
Booming Thaidham
®
2.
MBF และเครือ่ งผลิตน้�ำ อัลคาไลน์ไวทอป ตัง้ แต่วนั ที่
คะแนนทุกคะแนน สามารถนำ�มาคำ�นวณเป็นตั๋วฟรี หรือส่วนหนึ่ง
6 ธันวาคม 2017 ถึง 5 ธันวาคม 2018 (12 เดือน)
ของตั๋ว Vitop Trip 2019 ได้
1,500,000 คะแนน (เฉลีย่ เดือนละ 125,000 คะแนน) 3. เมื่อสิ้นสุดการนับคะแนน Vitop Trip ในวันที่ 5 ธันวาคม 2018
3. Vitop Trip 2019 ไม่สามารถนำ�ยอดผลิตภัณฑ์ไวทอป
ท่านสามารถนำ�คะแนน 1.5 ล้านคะแนน มาแลกเป็นตัว๋ ไปท่องเทีย่ ว
ไปรวมกับโปรโมชัน่ ยอดศูนย์ประจำ�เดือนได้
หรือโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม หรือเวชสำ�อาง มูลค่าเท่าตั๋ว
ท่องเที่ยวตามโปรโมชั่นศูนย์ย่อยของเดือนมกราคม 2019
31

北
HOKKAIDO
海 JAPAN
2019 สู่ดินแดนในฝัน
ของนักท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวฮอกไกโด
道 6 วัน 4 คืน
สู่หมู่เกาะฮอกไกโด ดินแดนที่ได้ชื่อว่าหนาวเย็นที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ชิมราเมงที่เลื่องชื่อของหมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า หมู่บ้าน
ราเมนที่รวบรวมราเมงขั้นเทพไว้ในที่เดียว เดินทางสู่เมืองคามิคาว่า ชมความสวยงามของน้ำ�แข็ง ณ พิพิธภัณฑ์หิมะ และน้�ำ แข็ง
ของคนญี่ปุ่น โดยสร้างให้เป็นโลกน้�ำ แข็งที่มีอุณหภูมิภายในต่ำ�ถึง -40 องศาเซลเซียส เยี่ยมชมเมืองบิเอะ เมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่บริเวณ
กลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า “Small Town Of The Most Beautiful Hills” ช้อปปิ้งบนถนนทานุกิโคจิ ย่านการค้าเก่าแก่ของ
เมืองซัปโปโร ชมภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกี และกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น

พาคนที่คุณรัก ท่องเที่ยวไปกับเรา ครอบครัวไทยธรรม ด้วยกติกาที่คุณทำ�ได้

กติกาท่องเที่ยว

1. มีตำ�แหน่งโกเมนขึ้นไป
2. เก็บคะแนน 12 เดือน (สิงหาคม 2561 – กรกฎาคม
2562) ท่องเที่ยวประมาณ ตุลาคม 2562
3. คะแนนยอดซือ้ กลุม่ ส่วนตัว 12 เดือน สะสมรวมกัน
360,000 คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ 30,000 คะแนน)
และคะแนนยอดกลุ่มของลูกโกเมนชั้นที่ 1 รวมกัน
2,100,000 คะแนน (เฉลีย่ เดือนละ 175,000 คะแนน
หากมีโกเมน 8 คน เฉลี่ยยอดกลุ่มคนละ 21,875
คะแนนต่อเดือน)
4. ต้องยื่นใบสมัคร Promotion ท่องเที่ยวก่อนวันที่
31 กรกฎาคม 2562
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กฏเกณฑ์การคิดคะแนน

1. ผู้สมัครทุกท่านจำ�เป็นต้องผ่านกติกาข้อแรก (ยอดซื้อกลุ่มส่วนตัวสะสม
12 เดือน รวมกัน 360,000 คะแนน) เพือ่ รับสิทธิก์ ารไปท่องเทีย่ วกับไทยธรรม
2. ผู้สมัครที่ผ่านกฎกติกาข้อแรก สามารถนำ�คะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัว
ชั้นที่ 1 มาคำ�นวณมูลค่าตั๋วตามจริง เช่นทำ�คะแนนได้ 40% จากกติกา
จะต้องจ่ายค่าตั๋วมูลค่า 60%
3. หากมียอดกลุม่ ส่วนตัวของลูกชัน้ ที่ 1 สะสมเกินกว่า 50% (คะแนนกลุม่
ลูกโกเมนชัน้ ที่ 1 สะสมเกิน 1,050,000 คะแนน) มีสทิ ธ์รบั การ Roll Up
คะแนนจาก Downline
4. คะแนนยอดซือ้ กลุม่ ส่วนตัวทีท่ �ำ คะแนนเกิน 50 % ของกฏเกณฑ์ขอ้ 1
จะถูก Roll Up ขึน้ ไปเป็นคะแนนท่องเทีย่ วของ Up-Line ทีส่ มัครท่องเทีย่ ว
ต่างประเทศ

ให้รางวัลกับตัวเอง และคนที่คุณรัก ไปท่องเที่ยวฮอกไกโด
ดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวกับไทยธรรมนะคะ

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
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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)
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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

ต้องการศูนย์ใหญ่ในจังหวัดต่อไปนี้
ภาคกลาง
• กรุงเทพฯ
(เขตละ 1 ศูนย์)
• กาญจนบุรี
• ฉะเชิงเทรา
• ชัยนาท
• ประจวบคีรีขันธ์
• นนทบุรี
• ปทุมธานี
• พระนครศรีอยุธยา
• ราชบุรี

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

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

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

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

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

• ตราด
• ระยอง
• สระแก้ว

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