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กุลโชค ทองดอนใหม่

พบกับสาระความรู้นวัตกรรมการย้อนวัยโลก และเคล็ดลับ
ในการทำ�ธุรกิจเครือข่ายสุขภาพให้ประสบผลสำ�เร็จ ในรายการ
TDA Healti Secret On Radio ดำ�เนินรายการโดย
พี่เปิ้ล จารุณี เดส์แน็ช และพี่ยุ้ย ดร.ภญ.อาริญา สาริกะภูติ
โดยออกอากาศทางคลื่นวิทยุ ดังต่อไปนี้

FM 90.5 MHz. มิติข่าว
ทุกวันเสาร์ เวลา 11.00-12.30 น.

หรือรับฟังผ่านออนไลน์ ได้ที่ www.smartbomb.co.th

FM 101 MHz. RR ONE
ทุกวันเสาร์ เวลา 19.30-21.00 น.

หรือรับฟังผ่านออนไลน์ ได้ที่ 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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@thaidhamhouse

Thaidham Allianze Fanpage

บ้านนี้
ของเรา

สวัสดี
วันปีใหม่ไทย
๒๕๖๒
สวัสดี   วันดิถ   ี ขึ้นปีใหม่
ขออวยชัย  ให้ไทยธรรม  ท่านทั้งหลาย
ประสบโชค  ประสบชัย  ไร้อันตราย
สุขทั้งกาย  ใจบรรเจิด  ประเสริฐนาน

วันปีใหม่  ศุภชัย  จงบังเกิด
ศุภเลิศ  งดงามลักษณ์  สมัครสมาน
ศุภชนม์  ดลให้ดัง  ทั้งสายงาน
ขอพบพาน  สราญเกษม  อีกเปรมปรีดิ์

ปีล่วงผ่าน   นานมา   พาใจรัก
จิตยิ่งภักดิ์  รวมเป็นหนึ่ง  ซึ้งสุขศรี
ประคองสร้าง  สรรค์ธรรมา  สิบห้าปี
มอบสิ่งดี  เป็นศุภฤกษ์  เบิกปีทอง

ใหม่ทั้งปี  มีทั้งทรัพย์  ประดับขวัญ
เหมือนรางวัล  ที่ร่วมสร้าง  พิพัฒน์ผอง
ขอได้รับ  ความสำ�เร็จ  เพชรเงินทอง
เป็นครรลอง  ดั่งปีทอง  ของไทยธรรม

ผู้ประพันธ์ : จารุณี เดส์แน็ช (สุขสวัสดิ์)
ด้วยความจริงใจ
จารุณี เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร

ดร.อาริญา สาริกะภูติ
กรรมการบริหาร

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

หลังจากรับประทาน
แค่เพียงเดือนเดียว ก็
รู้สึกว่าอาการดีขึ้นมาก
เวลาตื่นนอนแล้ว สามารถ
ลุกขึ้นได้ทันที โดยไม่มี
อาการมึนหัว หรือ
วูบอีกแล้ว
ดิฉนั มีโรคประจำ�ตัวทีเ่ ป็นมาแต่ก�ำ เนิด คือ โรคธารัสซีเมีย
(ฮีโมโกบิน H ) หรือโลหิตจางค่ะ คือตั้งแต่เกิดก็ตรวจพบว่า
เป็นโรคธารัสซีเมียแล้วค่ะ ซึ่งคุณพ่อ หรือคุณแม่ก็ไม่ได้เป็น
โรคนี้มาตั้งแต่กำ�เนิดนะคะ แต่สันนิษฐานว่า น่าจะเกิดจาก
เมือ่ ก่อนคุณพ่อเคยไปทำ�งานทีป่ ระเทศเคนยา แล้วอาจจะได้รบั
สารเคมีจากการทำ�งาน ที่มีผลทำ�ให้สุขภาพไม่แข็งแรง ดังนั้น
พอมีลูก จึงทำ�มีภาวะโลหิตจางมาตั้งแต่กำ�เนิดค่ะ โดยอาการ
ของโรคทีด่ ฉิ นั เป็น คือ มีอาการมึนๆ เวลาตืน่ นอน บางครัง้ ก็วบู
ต้องนั่งสักพัก จึงจะสามารถลุกขึ้นจากที่นอนได้ หรือเวลาที่
ไม่สบาย ก็จะมีอาการตัวซีดเร็วกว่าคนปกติค่ะ เป็นแบบนี้มา
ตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ แต่ดิฉันก็ยังโชคดีอยู่บ้าง ที่เป็นธารัสซีเมีย
แบบที่เรียกว่า ฮีโมโกบิน H ทำ�ให้ยังไม่ต้องถ่ายเลือดค่ะ
เพียงแค่มีภาวะโลหิตจาง ต้องดูแลตัวเองมากๆ ดิฉันรักษา
ด้วยการรับประทานยามาตลอด แต่กย็ งั ไม่หายค่ะ จนมีโอกาส
ได้รับคำ�แนะนำ�จากโค้ชพิชา คุณณพิชญา เลิศวาทิน ซึ่ง
แนะนำ�ให้ลองใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลสุขภาพตัวเอง
โดยดิฉันรับประทานน้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัด
เมล็ดองุ่น และแอสต้าแซนทินผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อ
การซ่อมแซมร่างกาย หลังจากรับประทานแค่เพียงเดือนเดียว
ก็รู้สึกว่าอาการดีขึ้นมาก เวลาตื่นนอนแล้ว สามารถลุกขึ้นได้
ทันที โดยไม่มอี าการมึนหัว หรือวูบอีกแล้ว สีของประจำ�เดือน
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คุณภัณฑิรา สิงห์กุ อายุ 35 ปี
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว จ. กรุงเทพฯ
ก็ไม่เข้มเหมือนแต่กอ่ นแล้วค่ะ และความเปลีย่ นแปลงทีเ่ ห็นได้
อย่างชัดเจนเลย คือ ตัวไม่ซดี แล้วค่ะ ผิวพรรณก็ดสู ดใสขึน้ ด้วย
รูส้ กึ ประทับใจมากค่ะ จากทีเ่ คยรับประทานแค่ยาเพียงอย่างเดียว
มาตลอด
พอได้มารับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
ไทยธรรมตามที่โค้ชพิชาแนะนำ�ควบคู่ไปด้วยแล้ว ก็รู้สึกได้
ถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของตัวเองค่ะ รู้สึกดีใจ ที่วันนี้
สุขภาพดีขึ้นค่ะ
ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้

คุณสุรศักดิ์ เกตุสัตบรรณ อายุ 64 ปี
อาชีพ ขับรถแท็กซี่ จ. กรุงเทพ ฯ
ผมรูจ้ กั บริษทั ไทยธรรมฯ จากการฟังรายการวิทยุ
Healti Secret ทาง FM 101 RR1 ที่คุณเปิ้ล จารุณี
เดส์แน็ช และ ดร.อาริญา สาริกะภูติ เป็นผูด้ �ำ เนินรายการ
ผมติดตามรับฟังอยูเ่ ป็นประจำ� และมีอยูว่ นั หนึง่ ผมเปิดฟัง
รายการตามปกติ ในวันนัน้ ดร.อาริญา สาริกะภูติ ได้พดู ถึง
หัวข้อของสุขภาพดวงตา ผมฟังแล้วรูส้ กึ สนใจมาก เพราะ
ตอนนั้นผมมีอาการตาพร่ามัว มองเห็นไม่ค่อยชัด ทำ�ให้
เกิดปัญหา คือ ไม่สามารถรับผูโ้ ดยสารในเวลากลางคืนได้
เพราะกลัวจะเกิดอุบตั เิ หตุ ผมจึงตัดสินใจติดต่อไปทีบ่ ริษทั ฯ
เพือ่ ขอคำ�ปรึกษาจากเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยลูกค้าสัมพันธ์ ซึง่ แนะนำ�
ให้ผมลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารสกัดจาก
แอสต้าแซนทิน ผสมสารสกัดจากดอกดาวเรือง ร่วมกับ
น้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น และ
สารสกั ด จากมั ล เบอร์ รี่ เ พื่ อ การดู แ ลสุ ข ภาพดวงตา
และสายตา รับประทานต่อเนือ่ งเพียงแค่ 2 เดือนเองครับ
รู้สึกได้เลยว่าอาการสายตาพร่ามัวดีขึ้นมาก สามารถ
มองเห็นได้ชดั เจนขึน้ และผิวพรรณก็ดสู ดใสขึน้ ด้วยครับ
ผมรู้สึกประทับใจผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมมาก เพราะ
ใช้แล้วเห็นผลจริง และราคาไม่สูงมาก ทำ�ให้ผมมั่นใจ
และกล้าที่จะบอกต่อกับคนรอบข้างให้ดูแลสุขภาพด้วย
ผลิตภัณฑ์ของไทยธรรม ทั้งเพื่อนๆ ที่ขับแท็กซี่ด้วยกัน

ผมรู้สึกประทับใจ
ผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมมาก
เพราะใช้แล้วเห็นผลจริง
และราคาไม่สูงมาก
ทำ�ให้ผมมั่นใจ
และกล้าที่จะบอกต่อ
กับคนรอบข้าง
แม่ค้า และพนักงานกวาดขยะ ซึ่งผลจากการแนะนำ�
ทำ�ให้ผมเริ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อย จาก
หลักร้อยก็กลายเป็นหลักพัน ทุกวันนีผ้ มมีความสุขมาก
ที่ได้ดูแลสุขภาพของตัวเอง และคนในครอบครัวให้
ดีขึ้น และรู้สึกว่าได้ทำ�บุญไปด้วย จากการแนะนำ�
ผลิตภัณฑ์ไทยธรรมให้คนอื่นลองรับประทาน ทำ�ให้
ทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้น รู้สึกสุขใจมากๆ ครับ
ผมขอขอบคุณ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์
ทีท่ �ำ ให้ผมมีสขุ ภาพทีด่ ขี น้ึ และยังทำ�ให้ผมมีรายได้พเิ ศษ
เพิ่มขึ้นอีกด้วยครับ
ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้
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สารอาหาร
เพื่อกระดูก และ
ข้อต่อที่แข็งแรง

กระดู ก เป็ นโครงสร้ า งหลั ก ของร่ า งกาย
หน้าทีข่ องกระดูก มีตง้ั แต่เป็นตัวยึดของกล้ามเนือ้
ทำ�ให้กล้ามเนือ้ วางตัวอยูอ่ ย่างแข็งแรง มีสว่ นช่วย
ในการป้องกันอวัยวะภายใน เช่น หัวใจ ปอด สมอง
ไม่ให้ได้รับอันตราย หรือไม่ให้กระทบกระเทือน
กระดูกยังทำ�หน้าที่สร้างเม็ดเลือด ไม่ว่าจะเป็น
เม็ดเลือดแดง (Red Blood Cells) เม็ดเลือดขาว
(White Blood Cells) และเกล็ดเลือด (Platelets)
ทำ�หน้าทีช่ ว่ ยในการเคลือ่ นไหว และการหายใจเข้า
และออก เช่น กระดูกซี่โครง นอกจากนี้ กระดูก
ยังทำ�หน้าที่รักษาสมดุลแคลเซียมในเลือด
กระดูกที่แข็งแรง จึงเป็นที่มาของร่างกาย
ที่แข็งแรง และระบบเลือดที่สมบูรณ์ กระดูก
มีความสำ�คัญกับสุขภาพของร่างกายมากถึงเพียงนี้
การป้องกันร่างกายจากภาวะกระดูกพรุน และการ
ทำ�ให้โครงสร้างกระดูกแข็งแรง จึงมีความสำ�คัญ
มาก
6

สารอาหารที่ใช้ในโรค
เกี่ยวกับข้อ และกระดูก
สารสกัดเมล็ดองุ่น

สาร OPC ในเมล็ดองุน่ ให้ผลลดอาการอักเสบ
ของเนื้อเยื่อ บริเวณข้อต่อลดอาการบวม และ
คั่งของเหลวที่เป็นของเสียบริเวณเนื้อเยื่อข้อต่อ
ที่อักเสบ หรือบาดเจ็บ ทำ�ให้ลดอาการเจ็บปวด
และอักเสบลงได้ ป้องกัน และทำ�ลายอนุมูลอิสระ
บริเวณข้อต่อที่บาดเจ็บด้วย

สารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลาม

ส่ ว นข้ อ ต่ อ ของกระดู ก อ่ อ นปลาฉลาม
มีโครงสร้างทางเคมี เ ช่ น เดี ย วกั บ ข้ อ ต่ อ ของ
มนุษย์ คือ ประกอบด้วยคอลลาเจน โปรตีน
สารคอนโดรอิทิน และสารกลูโคซามีน ซึ่ง
ทำ�หน้าที่เสมือนวุ้น หรือเบาะหุ้มข้อต่อ ลด
อาการเจ็บปวด ลดการสึกกร่อน และกระตุ้น
การสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อขึ้นมาใหม่
หนึง่ ในสารสำ�คัญในกระดูกอ่อนปลาฉลาม
คือ กลูโคซามีน (Glucosamine) ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบทีส่ �ำ คัญในโครงสร้างของกระดูกอ่อน
กลูโคซามีน ในวงการแพทย์แผนปัจจุบัน มีทั้ง
ในรูปแบบของการรับประทาน และการฉีดเข้าข้อ
โดยให้ผลทีเ่ หนือกว่ากลุม่ ยาระงับความเจ็บปวด
ที่เรียกว่า NSAIDs (Non-Steroidal AntiInflammatory Drugs) มากนัก เพราะกลูโคซามีน
ทำ�ให้มีการสร้างข้อต่อใหม่ การฟื้นฟูสภาพ
การลดอาการอักเสบ และบวม เคลือ่ นไหวข้อต่อ
ต่างๆ ได้ดขี น้ึ และการระงับความเจ็บปวด โดย
ปราศจากการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร
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โครงสร้าง
กระดูก
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นอกจากนี้ การรับประทานยาระงับการปวด และอักเสบกลุม่ NSAIDs ยังอาจมีผลยับยัง้
กระบวนการฟื้นฟู และการสร้างกระดูกอ่อนใหม่ ซึ่งมีผลเสียต่อภาวะข้อเสื่อมใน
ระยะยาวด้วย

คอลลาเจน

โครงสร้างทีแ่ ท้จริงของกระดูก คือ 90% ประกอบด้วยคอลลาเจน ซึง่ มีแคลเซียมสะสม
อยูใ่ นช่องว่างระหว่างคอลลาเจน เมือ่ ปริมาณคอลลาเจนในกระดูกลดลง แคลเซียมจะไม่
สามารถสะสมในกระดูกได้ ยังผลให้เกิดภาวะกระดูกเสือ่ ม และเปราะหักง่ายทัว่ ร่างกาย
ในการเพิม่ ความหนาแน่นของกระดูก กระดูกอ่อน และฟัน จำ�เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้อง
รับประทานคอลลาเจนเสริม ร่วมกับแคลเซียม และภาวะกระดูกพรุน ไม่สามารถรักษาได้
ด้วยการรับประทานแคลเซียมเสริม แต่เพียงอย่างเดียว

แคลเซียม

แคลเซียม เป็นแร่ธาตุที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกระดูก
และฟัน 99% ของแคลเซียมจะสะสมอยู่ในกระดูก
และฟัน ทีเ่ รียกว่า “Calcification” ซึง่ เป็นกระบวนการ
ทีท่ �ำ ให้โครงสร้างเหล่านีแ้ ข็งแรง และคงตัว ซึง่ จะเป็น
การดึงเอาแคลเซียม ฟอสฟอรัส และแร่ธาตุอื่นๆ
อีกหลายชนิดมาเป็นองค์ประกอบ แม้ว่าแคลเซียม
จะเป็นเพียง 10% ของเนื้อกระดูก แต่แคลเซียม
มีความจำ�เป็นในการสร้างโครงสร้างที่แข็งแรงของ
กระดูก
แคลเซียมจะไม่สามารถถูกดูดซึมได้หาก
ปราศจากแมกนีเซียม
8

น้ำ�มันปลา

มีผลการศึกษาพิมพ์ลงในวารสารศัลยกรรม
ประสาท (Journal of Surgical Neurology)
ใน ค.ศ. 2006 เรื่องการใช้อาหารเสริม
น้�ำ มันปลาช่วยรักษาโรคปวดหลัง และปวดคอ
เรือ้ รังได้ผล โดยกรดไขมันโอเมก้า-3 น้�ำ มันปลา
จะช่วยให้สภาวะหมอนรองกระดูกไขสันหลัง
ที่บริเวณลำ�ตัว หรือที่คอแข็งแรงดีขึ้น โดย
ชะลอความเสื่อมของกระดูกอ่อน
ระงับ
ความปวด และอาการอักเสบบริเวณข้อ
การใช้แร่ธาตุแมกนีเซียม
ร่วมกับ
กรดโอเมก้า-3 จะได้ผลดีมากยิ่งขึ้น เพราะ
จะป้องกัน
และรักษาโรคหินปูนเกาะที่
กระดูกสันหลังบริเวณคอ ซึ่งเป็นสาเหตุเสริม
ของอาการปวดเรื้อรัง

สารสกัดจากผลกุหลาบ

หรือผลกุหลาบ มีงานวิจัยในการบรรเทา
อาการต่างๆ จากข้ออักเสบรูมาตอยด์
และข้อต่ออักเสบ สารสกัดจาก Rosehip
ให้สารโพลีฟีนอล และแอนโทไซยานิน
ซึ่ งในตำ � รั บโบราณช่ ว ยลดการเจ็ บ ปวด
อักเสบ และติดขัดของข้อ และป้องกันข้อ
ไม่ให้เสื่อมหรือเสียหายมากขึ้น ในผล
Rosehip ยังมีวิตามินซีสูง ซึ่งมีฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ มีงานวิจัยหลายชิ้นสนับสนุน
ว่าสารสกัดจาก Rosehip ออกฤทธิ์ยับยั้ง
การผลิตเอนไซม์บางชนิดที่ทำ�ลายข้อต่อ
และทำ�ให้ข้อเสื่อม
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อาหารเสริมซ่อมกระดูก และข้อต่อ :

สารสกัดผลกุหลาบ น้�ำ มันปลา แคลเซียม คอลลาเจน สารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม

กราฟีนกับการซ่อมแซม และป้องกันกระดูกคอเสื่อม

นอกจากกราฟีนจะเป็นตัวนำ�ความร้อนทีใ่ ห้กระแสความร้อนทีค่ งทีแ่ ล้ว กราฟีนยังปล่อย
คลื่นอินฟาร์ อินฟราเรด (Far-Infrared) ที่ความยาวคลื่น 6-14 ไมโครเมตร ซึ่งเป็น
ความยาวคลืน่ ช่วงเดียวกับทีร่ า่ งกายเราปล่อยออกมาอย่างสม่�ำ เสมอ ซึง่ ร่างกายจะสามารถ
ดูดกลืน และสะท้อนกลับแสงในช่วงความยาวคลื่นนี้ได้ดีที่สุด ทั้งกระแสความร้อน
และคลืน่ ฟาร์ อินฟราเรด มีประโยชน์ตอ่ ร่างกายในหลายแง่มมุ ในบริเวณทีส่ มั ผัส ได้แก่
การกระตุน้ การไหลเวียนเลือด และน้�ำ เหลือง การต้านอาการอักเสบ การทำ�ให้ผวิ พรรณ
สวยงาม การลดอาการปวด การทำ�ให้ภูมิต้านทานดีขึ้น การซ่อมแซม และฟื้นฟูเซลล์ท่ี
บาดเจ็บ การกระตุน้ การขับถ่ายของเสียออกจากเซลล์ ช่วยกระตุน้ การซ่อมแซมกระดูก
กระดูกอ่อน และข้อต่อ
References :

1. Koutná M., Janisch R., Veselská R. Effects of Low-Power Laser Irradiation on Cell
Proliferation.Scripta Medica (BRNO) – 76 (3): 163–172, June 2003
2. Bone Stimulation by Low Level Laser - A Theoretical Model for the Effects. Philip
Gable, B AppSc P.T. G Dip Sc Res (LLLT) MSc, Australia, Jan Tunér, D.D.S., Sweden
3. Jose´ Aguirre, Lee Buttery, et.al. Endothelial Nitric Oxide Synthase Gene-Deficient
Mice Demonstrate Marked Retardation in Postnatal Bone Formation, Reduced Bone
Volume, and Defects in Osteoblast Maturation and Activity. American Journal of Pathology,
Vol. 158, No. 1,January 2001.
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ล้างหลอดเลือด ลดไขมัน
ลดความดันด้วยสารสกัด
จากถั่วหมัก

เอนไซม์นัตโตะไคเนส (Nattokinase) ในเบื้องต้น
ถูกสกัดจากถั่วเน่าญี่ปุ่น (Natto) เป็นสารออกฤทธิ์ที่
สำ�คัญมากในการป้องกัน และร่วมบำ�บัดโรคหัวใจ และ
หลอดเลือด นักวิทยาศาสตร์ตง้ั สมมุตฐิ านว่า การรับประทาน
นัตโตะ หรือถั่วเน่าของชาวญี่ปุ่น มีความสัมพันธ์ต่ออัตรา
การลดลงของโรคหัวใจ และหลอดเลือดของชาวญีป่ นุ่ งานวิจยั
พบว่า เอนไซม์นตั โตะไคเนสมีประสิทธิภาพสูงในการละลาย
พังผืดที่มาเกาะหลอดเลือด มีฤทธิ์ในการลดความดันโลหิต
มีฤทธิป์ อ้ งกัน และร่วมบำ�บัดหลอดเลือดแดงแข็ง ปรับสมดุล
ไขมันในเลือด ป้องกันลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือด และ
ปกป้องระบบประสาทสมอง
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ประโยชน์ทางเภสัชวิทยาของเอนไซม์นัตโตะไคเนส

1. ฤทธิ์ในการสลายพังผืดที่มาเกาะหลอดเลือด

ภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือด เป็นสาเหตุถึง 80% ของภาวะหัวใจขาดเลือด
เส้นโลหิตในสมองตีบ ตัน อันก่อให้เกิดภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาตตามมา รวมถึง
ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ�ลึกบริเวณขา จึงเหมาะกับผู้ที่มีภาวะต่างๆ ดังนี้
คือ กล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือด สมองขาดเลือด หรือลิม่ เลือดอุดตันทีห่ ลอดเลือดปอด
เป็นการป้องกัน และลดอัตราการเสียชีวิตอย่างได้ผลดี

2. ฤทธิ์ในการป้องกันหลอดเลือดแดงแข็ง และปรับสมดุลไขมันในเลือด

ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง เป็นพยาธิสภาพอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยโรคหัวใจ
และหลอดเลือด และเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด
ด้วย ทั้งเส้นเลือดหัวใจอุดตัน และเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง ตีบ ตัน หรือแตก
เอนไซม์นตั โตะไคเนส ช่วยลดการเกิดหลอดเลือดแดงแข็ง โดยป้องกันการหนาตัวขึน้
ของผนังหลอดเลือด และยังเป็นสารต้านอนุมลู อิสระ ทำ�ให้ลดการเกิดการทำ�ลาย
ไขมัน LDL โดยอนุมูลอิสระ ลดโอกาสการเกิดไขมันเกาะหลอดเลือด

3. ฤทธิ์ในการลดความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
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นัตโตะช่วยลดความดันโลหิต ด้วยการออกฤทธิย์ บั ยัง้ การผลิตฮอร์โมน ชือ่ แองจิโอเทนซิน ทู
(Angiotensin II) ซึ่งบทบาทของแองจิโอเทนซินในการควบคุมความดันโลหิตของร่างกาย
เกิดจากการทำ�ให้หลอดเลือดหดตัว ซึ่งเกิดขึ้นกับหลอดเลือดในทุกอวัยวะ ร่วมกับ
การควบคุมระดับเกลือแร่โซเดียมในเลือด ซึ่งกระบวนการควบคุมความดันโลหิตด้วย
ระบบนี้ จะเป็นการทำ�งานร่วมกันระหว่าง ตับ ไต และต่อมหมวกไต การที่นัตโตะไป
ยับยั้ง Angiotensin II เป็นการยับยั้งความดันโลหิตสูงได้

4. ฤทธิ์ในการยับยั้งการเกาะตัวของลิ่มเลือด

วงการแพทย์ใช้แอสไพรินขนาดรับประทานต่ำ� (85-120 มก./วัน) ในการยับยั้งลิ่มเลือด
อุดตันหลอดเลือด เพื่อป้องกันลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ หรือสมอง แต่
การรับประทานแอสไพรินติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน อาจทำ�ให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร
หรือมีเลือดออกในทางเดินอาหารได้ ในขณะทีน่ ตั โตะไคเนส มีฤทธิใ์ นการยับยัง้ การเกาะตัว
ของลิ่มเลือดเช่นเดียวกัน โดยปราศจากผลข้างเคียงในการระคายเคืองกระเพาะอาหาร

5. ฤทธิ์ในการปกป้องสมอง และระบบประสาท
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เอนไซม์นัตโตะไคเนส มีฤทธิ์สลายสารอะมิลอยด์ (Amyloid Fibrils) ที่เป็นสาเหตุ
ของความจำ�เสื่อมอัลไซม์เมอร์ในสมอง และเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะสมาธิสั้น
References :

1. Wu Y, Benjamin EJ, MacMahon S. Prevention and control of cardiovascular
disease in the rapidly changing economy of China. Circulation. 2016;133:2545–
2560.
2. Nagata C, Wada K, Tamura T, et al. Dietary soy and natto intake and cardiovascular disease mortality in Japanese adults: the Takayama study. Am J Clin
Nutr. 2017;105:426–431.
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ชาเขียว และแอล-ทีอาทีน
กับการป้องกัน และบำ�บัดโรค

ชาเขียว

เป็นพืชสมุนไพรทีม่ ชี อ่ื เสียงในด้านคุณค่าทางการแพทย์มายาวนาน และมีอยูใ่ นตำ�ราแพทย์
แผนจีนโบราณ สารออกฤทธิ์ในชาเขียวมีสารกลุ่มโพลีฟีนอล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สาร EGCG ที่มีประสิทธิภาพสูงในการต้านอนุมูลอิสระ และต้านมะเร็ง คาเฟอีน
แอล-ทีอานีน และสารออกฤทธิ์ในกลุ่มฟลาโวนอยด์อื่นๆ ทำ�ให้ชาเขียวมีฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยาที่หลากหลาย ทั้งในด้านการป้องกัน และร่วมบำ�บัดโรค

แอล-ทีอานีน

เป็นกรดอะมิโนที่มีปริมาณมากในชาเขียว ถูกค้นพบในปี 1949 จากใบชาเขียว ซึ่ง
เป็นสารที่ทำ�ให้ชาเขียวมีรสชาติ และกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยาของแอล-ทีอานีนมีหลากหลาย ตัง้ แต่การป้องกันการบาดเจ็บซ้�ำ ของเซลล์สมอง
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หลังอาการขาดเลือด เนื่องจากเลือดที่ไหลกลับเข้ามาในบริเวณที่ขาดเลือดจะนำ�พา
อนุมูลอิสระเข้ามามากมาย แอล-ทีอานีนยังมีฤทธิ์ลดความเครียด ต้านการเกิด
เนื้องอก ชะลอความชรา และลดภาวะวิตกกังวล และยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
ประสิทธิภาพสูง

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของแอล-ทีอานีน

เพิ่มภูมิต้านทาน

เพิ่มการส่งยา
ไปที่เซลล์เนื้องอก

นอกจากแอล-ทีอานีนแล้ว ชาเขียวยังมีสารสำ�คัญที่
เป็นประโยชน์ชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาร EGCG
ซึง่ มีฤทธิท์ โ่ี ดดเด่นในการต้านมะเร็ง และเนือ้ งอก และเป็น
สารต้านอนุมลู อิสระประสิทธิภาพสูง และเป็นอีกหนึง่ สารหลัก
ที่ทำ�ให้ชาเขียวมีคุณค่าทางการแพทย์มากมาย
15

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของชาเขียว
ป้องกันไขมันพอกตับ
และตับบาดเจ็บ

เพิ่ม

เอนไ

ต้านเชื้อจุลินทรีย์
อันตรายหลายชนิด

ซม์ S

OD

ลดการเกิดฟันผุ

ยับยั้งการสร้าง
ไขมันใหม่
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GRAPHENE

กราฟีนกับการซ่อมแซม
และป้องกันกระดูกคอเสื่อม
ภาวะกระดูกคอเสื่อมนั้น พบบ่อยในผู้ป่วยสูงอายุทั้งเพศชาย และหญิง
โดยทั่วไปหลังจากอายุ 30 ปีขึ้นไป พบว่ามีอุบัติการณ์ของการเกิดความเสื่อมของ
หมอนรองกระดูกคอเพิม่ ขึน้ โดยภาวะเสือ่ มนีจ้ ะเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ ตามอายุทเ่ี พิม่ ขึน้
ช่วงแรกมักเป็นความเสือ่ มของเนือ้ เยือ่ อ่อนก่อน เช่น การเสือ่ มของหมอนรองกระดูก
ส่วนใน (Nucleus Pulposus) มีการฉีกขาดของหมอนรองกระดูกส่วนนอก (Annulus
Fibrosus) ต่อมาเมือ่ อายุเพิม่ ขึน้ จะเริม่ มีการเสือ่ มของกระดูกร่วมด้วย เช่น กระดูกงอก
มีการเสือ่ มของข้อต่อกระดูก ซึง่ ในภาวะกระดูกคอเสือ่ ม จะพบการเสือ่ มบริเวณข้อต่อ
ที่ยึดระหว่างตัวกระดูกสันหลังชิ้นบน และล่างได้บ่อย และยังพบที่บริเวณข้อต่อ
กระดูกสันหลัง นอกจากนี้ ยังพบภาวะเส้นประสาทที่คอ หรือไขสันหลังคอถูก
กดทับ ซึ่งจะทำ�ให้ผู้ป่วยมีอาการชาร้าวลงแขน หรือมีอาการเดินลำ�บาก เป็นต้น
17

สาเหตุของโรค มี 2 สาเหตุ คือ
กรรมพันธุ์ และการใช้งาน

ซึ่งพบว่าท่าทางต่างๆ ในชีวิตประจำ�วัน
มีผลต่อการเกิดความเสื่อมของกระดูกคอ
การขยับคอที่ไม่จำ�เป็น รวมทั้งการใช้คอ
ผิดวิธี เช่น นอนคว่�ำ อ่านหนังสือ อยูใ่ นท่าที่
ผิดปกตินานๆ เช่น ท่าก้มหน้านานๆ ทำ�งาน
ขยับคอซ้ำ�ในท่าเดิมๆ ซึ่งถ้าปรับนิสัยการใช้
คอ การขยับคอ อาการต่างๆ เหล่านีจ้ ะดีขน้ึ
อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นการรักษาที่มีค่าใช้จ่าย
น้อยที่สุด และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

การป้องกัน

- ในแต่ละวันของการทำ�งาน ไม่ควรก้มหน้านานเกินไป ทุกๆ 30 นาที ควรเปลี่ยน
อิริยาบถ ด้วยการเงยหน้าประมาณ 3-5 นาที และไม่ควรก้มๆ เงยๆ คอมากเกินไป
จะทำ�ให้เกิดอาการปวดคอได้
- หากต้องเดินทางไกลๆ ควรหาหมอนรองคอเพื่อป้องกันอาการปวดคอในระหว่างที่
นอนหลับ แล้วคอพับลง จะช่วยป้องกันอาการปวดคอได้ทางหนึ่ง
- เลือกใช้หมอนทีร่ องรับสรีระของคอได้พอดี มีความนุม่ พอดี ไม่นม่ิ หรือแข็งจนเกินไป
รวมถึงควรเลือกเตียงที่มีความนุ่มพอดีด้วยเช่นกัน
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- หมั่นบริหารกล้ามเนื้อคอทุกวัน วันละ 5-10 นาที โดยมีท่าในการบริหารง่ายๆ ดังนี้

1

3

หน้าตรง เอามือดันด้านข้างศีรษะ
ออกแรงต้านกันสักครู่ นับ 1- 5
เปลี่ยนเป็นมือซ้าย ทำ�แบบเดียวกัน
ทำ�ซ้ำ� 5 -10 ครั้ง/วัน วันละ 3 ครั้ง

หน้าตรง เอามือประสานกัน
ออกแรงต้านกันบริเวณศีรษะ
ด้านหลัง นับ 1- 5 ทำ�ซ้ำ�
5-10 ครั้ง วันละ 3 ครั้ง

2

4

หน้าตรง เอามือประสานกัน
ออกแรงต้านกันบริเวณหน้าผาก
นับ 1- 5 ทำ�ซ้ำ� 5 -10 ครั้ง
วันละ 3 ครั้ง

หน้าตรง เอามือดันแก้มขวา
ออกแรงต้านกันสักครู่ นับ 1- 5
เปลี่ยนเป็นมือซ้าย ทำ�แบบเดียวกัน
ทำ�ซ้ำ� 5-10 ครั้ง/วัน วันละ 3 ครั้ง
19
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ให้น้องสาวสั่งซื้อ
ที่รัดเอวไวทอปพลังแม่เหล็ก
และเส้นใย MBF ให้ทันที และยัง
สวมใส่กางเกงในไวทอปร่วมด้วย
ดิฉันใช้อย่างต่อเนื่องตลอด 6 เดือน
อาการเจ็บเอวค่อยๆ ดีขึ้น
จนหายไปในที่สุดค่ะ

คุณสมพร ชมภูพล

อายุ 58 ปี อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
จังหวัด สุราษฎร์ธานี

		 ดิฉนั มีปญ
ั หาสุขภาพ คือ มีอาการเจ็บทีบ่ ริเวณเอวด้านซ้าย และอาการเจ็บเพิม่ มากขึน้
เรือ่ ยๆ ตลอด 2–3 เดือน และยังพบว่าปัสสาวะมีสเี หลืองเข้มด้วย จึงตัดสินใจไปพบแพทย์
ดิฉนั ก็รกั ษาเรือ่ ยมา แต่อาการก็ยงั ไม่ดขี น้ึ จนวันหนึง่ ดิฉนั ไปพบน้องสาว คือ โค้ชตู่ คุณมณฑา
รัตนพันธ์ ที่บ้าน ขณะที่นั่งพูดคุยกัน น้องสาวทักว่าดิฉันเป็นอะไร ทำ�ไมนั่งตัวเอียงๆ ดิฉัน
เลยบอกว่าตอนนีเ้ จ็บเอวด้านซ้ายมาก รักษามานานกว่า 2 เดือนแล้วก็ยงั ไม่ดขี น้ึ เลย โค้ชตู่
จึงแนะนำ�ให้ลองบำ�บัดด้วยคลื่นพลังแม่เหล็ก ด้วยผลิตภัณฑ์ที่รัดเอวไวทอปพลังแม่เหล็ก
และเส้นใย MBF โค้ชตูน่ �ำ ทีร่ ดั เอวของตัวเองมารัดรอบเอวของดิฉนั และให้ลองสวมไว้ตลอด
ทั้งวัน พอดีกับที่วันนั้นดิฉันต้องทำ�ขนมของว่างจำ�นวนมากถึง 150 ชุด ต้องยืนทำ�ตลอด
ซึง่ การยืนนานๆ จะส่งผลให้เจ็บเอวมากกว่าเดิมอีก แต่ผลปรากฏว่า วันนัน้ ดิฉนั ลืมไปเลยค่ะ
ว่าตัวเองมีอาการเจ็บเอวอยู่ ดิฉันประทับใจมาก รีบให้น้องสาวสั่งซื้อที่รัดเอวไวทอป
พลังแม่เหล็ก และเส้นใย MBF ให้ทันที และยังสวมใส่กางเกงในไวทอปร่วมด้วย ดิฉัน
ใช้อย่างต่อเนือ่ งตลอด 6 เดือน อาการเจ็บเอวค่อยๆ ดีขน้ึ จนหายไปในทีส่ ดุ ค่ะ และไม่กลับมา
เจ็บอีกแล้ว ขอบคุณโค้ชตู่ น้องสาวของดิฉันที่แนะนำ�ผลิตภัณฑ์ดีๆ ให้ ทำ�ให้ดิฉันไม่ต้อง
ทนทรมานจากอาการเจ็บเอวอีกต่อไป และขอบคุณบริษัท ไทยธรรมฯ ที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆ
ไว้ใช้ดูแลสุขภาพค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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คุณปิยะมาศ ศรีเกษ

อายุ 33 ปี อาชีพ รับราชการครู
จังหวัด สระแก้ว

ปรึกษาโค้ชปุ๊ก
เรื่องการมีบุตรยาก โค้ชปุ๊ก
แนะนำ�ให้ดิฉันรับประทาน
สมุนไพรจีนเพื่อการบำ�รุงร่างกาย
และสวมใส่กางเกงในไวทอป
รับประทานไปประมาณ 3 เดือน
ดิฉันก็ตั้งครรภ์ค่ะ

ก่อนหน้านี้ดิฉันใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมเพื่อการดูแลปัญหาเรื่องของสิวอักเสบ โดยโค้ชปุ๊ก
มินทร์ลดา ฮกชุน แนะนำ�ให้รับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดจากมะเขือเทศ สารสกัด
จากพรีไบโอติก และโพรไบโอติก สารอาหารบำ�รุงเส้นผม บำ�รุงผิว รักษาสิว ล้างหน้าด้วย
สบูส่ ตู รดูแลรักษาสิว และใช้สารสกัดจากโปรตีนไหมเพือ่ ลดสิวอักเสบ ลดรอยแดง และรอยด่างดำ�
แต้มบริเวณที่เป็นสิว ซึ่งก็ได้ผลดีมากๆ เลยค่ะ ก็เลยดูแลปัญหาสิวด้วยผลิตภัณฑ์ไทยธรรมมาตลอด
จนกระทั่งดิฉันแต่งงานได้ 1 ปี ก็รู้สึกอยากมีลูกค่ะ จึงลองปล่อยตามธรรมชาตินานกว่า 1 ปี แต่ก็
ยังไม่ตั้งครรภ์ เลยปรึกษาโค้ชปุ๊กเรื่องการมีบุตรยาก โค้ชปุ๊กแนะนำ�ให้ดิฉันรับประทานสมุนไพรจีน
เพือ่ การบำ�รุงร่างกาย และสวมใส่กางเกงในไวทอป รับประทานไปประมาณ 3 เดือน ดิฉนั ก็ตง้ั ครรภ์
ค่ะ แต่วา่ หลังจากตัง้ ครรภ์ได้ 2 เดือนก็แท้งบุตรค่ะ แพทย์ได้ท�ำ การขูดมดลูก เพื่อเตรียมพร้อมร่างกาย
สำ�หรับการมีบุตรอีกครั้ง ระหว่างนี้ดิฉันก็ยังคงรับประทานผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมอย่างต่อเนื่อง จน
ในที่สุดก็ตั้งครรภ์อีกครั้งค่ะ ดิฉัน และสามีดีใจมาก ก็ดูแลตัวเอง และลูกในครรภ์อย่างดี จนเมือ่
ตัง้ ครรภ์ได้ประมาณเดือนที่ 5 ก็เริม่ รับประทานน้�ำ มันปลาสกัดเข้มข้นชนิดกรดไขมัน DHA สูง
สารสกัดคอลลาเจนจากปลาทะเลน้�ำ ลึก และสารอาหารบำ�รุงกระดูก พอคลอดลูกออกมา ก็
เห็นผลเลยค่ะ เพราะลูกสาวของดิฉนั เป็นเด็กร่าเริง และมีพฒ
ั นาการทีด่ มี ากค่ะ ตัง้ แต่มลี กู ก็รสู้ กึ ว่า
ครอบครัวสมบูรณ์มากขึ้น มีความสุขมากๆ เลยค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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คิดว่าฮอร์โมน
อาจจะมีผลทำ�ให้เกิดสิว
ผลปรากฏว่า ภายใน 4 เดือน
สิวอุดตันก็หายไป
เลยค่ะ

คุณนพลักษณ์ ปานพูนทรัพย์
อายุ 38 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด กรุงเทพฯ

เมื่อต้นปี 2018 อยู่ดีๆ ดิฉันก็มีสิวขึ้นที่ใบหน้าเหมือนตอนสมัยมัธยม จึงลองตรวจร่างกาย
เบือ้ งต้น พบว่าน่าจะมีปญ
ั หาเกีย่ วกับผิวหนังค่ะ ซึง่ ปกติดฉิ นั เป็นคนทีเ่ ป็นสิวตัง้ แต่สมัยเรียนอยูแ่ ล้วค่ะ
แต่พอเข้าวัยทำ�งาน สิวก็หายไป แต่มีปัญหาเรื่องฝ้ามาแทน ลักษณะของสิวที่ดิฉันเป็น คือสิวอุดตัน
แบบไม่มีหัวสิว บางครั้งเคยลองบีบสิวด้วยตัวเอง แต่ปรากฏว่า ทำ�ให้สิวเกิดอาการอักเสบ มี
อาการบวม และแดงอีกด้วย จนเมือ่ กลางปี 2018 โค้ชหนู นฤมล สังข์เกิดสุข ได้แนะนำ�ให้รบั ประทาน
สารสกัดจากเปลือกมังคุด และลิ้นจี่ น้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดจากเมล็ดองุ่น อาการ
ของสิวอักเสบก็ดีขึ้นบ้าง ผิวเริ่มแข็งแรงขึ้น แต่ก็ยังไม่หายขาด ดิฉันจึงรับประทานสารอาหารบำ�รุง
กระดูก และสารอาหารกระตุ้นการสร้างโกรท ฮอร์โมนเพิ่มด้วย เพราะคิดว่าฮอร์โมนอาจจะมีผล
ทำ�ให้เกิดสิว ผลปรากฏว่า ภายใน 4 เดือน สิวอุดตันก็หายไปเลยค่ะ แต่ยงั คงทิง้ รอยแผลเป็นเอาไว้
พอดีกบั ที่ บริษทั ไทยธรรมฯ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ โปรตีนสกัดจากถัว่ เหลืองเพือ่ การดูแลผิวพรรณ
จึงลองซื้อมารับประทาน หลังจากนั้นมีโอกาสไปเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานาน เพื่อนทักว่าทำ�ไม
ดูสวยขึ้น ดูเปล่งปลั่ง มีออร่าขึ้นกว่าแต่ก่อน ซึ่งตอนนั้นดิฉันก็คิดว่าอาจเป็นเพราะไม่ได้เจอกัน
นานรึเปล่า จนขณะทีอ่ าบน้�ำ ก็คดิ ถึงคำ�พูดของเพือ่ นขึน้ มา เลยลองสำ�รวจตัวเอง ก็รสู้ กึ ว่าผิวพรรณ
ดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะปกติดิฉันเป็นคนชอบใส่เสื้อแขนกุด ทำ�ให้บริเวณหัวไหล่มีกระกระจาย
อยูท่ ว่ั และสีคอ่ นข้างเข้ม แต่มาวันนีพ้ บว่ากระทีเ่ คยเป็น สีจางลงไปมากเลยค่ะ นีข่ นาดยังรับประทาน
ไม่หมดขวดแรกเลยนะคะ ยังเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้ ดิฉันเชื่อว่ารอยด่างดำ�บนใบหน้า
ที่เกิดจากรอยสิวก็จะหายไปในไม่ช้านี้อย่างแน่นอนค่ะ ขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆ จากไทยธรรมด้วยค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

24

Before

After
คุณจิราวรรณ ภูมิแก้ว

อายุ 38 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด กรุงเทพฯ

มีแต่คนทักว่าไปทำ�อะไรมา
ดูเด็กขึ้น แถมหน้าเรียวขึ้นด้วย
บางคนถามว่าไปร้อยไหมมา
รึเปล่าด้วยค่ะ

ดิฉนั มีปญ
ั หาสุขภาพ คือ โรคหอบหืด และภูมแิ พ้คะ่ เป็นมานานกว่า 10 ปีแล้วค่ะ ซึง่ โดยปกติ
ดิฉนั เป็นคนทีม่ วี นิ ยั ในการดูแลตัวเองมาก ทัง้ การเลือกรับประทานอาหาร และออกกำ�ลังกายทีฟ่ ติ เนส
เป็นประจำ� แต่ปญ
ั หาสุขภาพทีเ่ ป็นอยู่ ทำ�ให้ดแู ลสุขภาพตัวเองได้อย่างไม่เต็มที่ ออกกำ�ลังกายหนักมาก
ไม่ได้ ดิฉันก็ไปพบแพทย์อย่างสม่ำ�เสมอ ด้วยอาการที่นับว่าค่อนข้างหนัก ทำ�ให้ต้องพ่นยาทุกวัน ทั้ง
เช้า และเย็น จนกระทั่งมีโอกาสได้รู้จักกับบริษัท ไทยธรรมฯ จากการแนะนำ�ของเพื่อนสนิท คือ
คุณนิภาวดี สุวรรณรักษา โดยดิฉนั รับประทานน้�ำ มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็นผสมสารสกัดจากเปลือกองุน่
และแอสต้าแซนทินผสมสาหร่ายสไปรูลนิ า่ เพือ่ การซ่อมแซมร่างกาย ก็รสู้ กึ ได้วา่ ร่างกายแข็งแรงขึน้
สามารถออกกำ�ลังกายได้นานขึ้น อาการแพ้ต่างๆ ก็ดีขึ้นด้วยค่ะ ต่อมาจึงหันมาให้ความสนใจเรื่อง
ความสวยความงามค่ะ โดยรับประทานสารอาหารเพื่อกระตุ้นการสร้างโกรท ฮอร์โมนชนิดชงดื่ม
รสโกโก้ และกรดอะมิโนเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนชนิดชงดื่มรสโกโก้ เพราะเป็นคนนอนดึก
อยากนอนหลับสนิท และตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่น ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เกินความคาดหมายค่ะ เพราะมีแต่
คนทักว่าไปทำ�อะไรมา ดูเด็กขึ้น แถมหน้าเรียวขึ้นด้วย บางคนถามว่าไปร้อยไหมมารึเปล่าด้วยค่ะ
และปัจจุบันดิฉันยังรับประทานสารสกัดจากเปลือกมังคุด และลิ้นจี่เพิ่มด้วย เพราะต้องการดูแล
ผิวพรรณ ปรากฏว่า ริ้วรอยดูจางลง ผิวดีขึ้นมากๆ เลยค่ะ ต้องบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ของไทยธรรม
เห็นผลชัดเจนมาก ทั้งเรื่องสุขภาพ และความงามค่ะ อาการภูมิแพ้ และหอบหืดที่เป็นอยู่ดีขึ้นมาก
จนแพทย์งดจ่ายยาพ่นมากว่า 2 เดือนแล้วค่ะ หัวใจแข็งแรงขึ้น เพราะสามารถออกกำ�ลังกายได้
นานขึน้ ไม่เหนือ่ ยง่ายเหมือนเมือ่ ก่อนค่ะ แถมผิวพรรณก็ดขี น้ึ หน้าเรียวกระชับ และดูเด็กลงด้วยค่ะ
ประทับใจมากค่ะ
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รับประทานเพียง
1 เดือน อาการดีขึ้น
มากเลยค่ะ หลับสบายขึ้น
หลับลึกจนถึงเช้าเลยค่ะ
มีความสุขมากค่ะ

คุณสมวง ศึกขุนทด

อายุ 65 ปี อาชีพ ข้าราชการบำ�นาญ
จังหวัด นครราชสีมา

เมื่อประมาณปี 2017 ดิฉันมีอาการนอนไม่หลับ รู้สึกตัวชาไปทั้งตัว หายใจไม่ค่อยอิ่ม ก็
พยายามสะบัดแขนสะบัดขา แต่ก็ไม่หายชา สามีจับตัวบอกว่าตัวเย็นไปหมด เลยบีบนวดให้จนตัว
เริม่ อุน่ ขึน้ จากนัน้ 2 วันอาการก็ยงั ไม่ดขี น้ึ จึงตัดสินใจไปพบแพทย์ แพทย์แจ้งว่าเป็นอาการของ
โรคกรดไหลย้อน และจ่ายยามาให้รับประทาน อาการชาก็ดีขึ้น แต่ก็ยังนอนไม่ค่อยหลับ และหายใจ
ไม่ค่อยอิ่มเหมือนเดิม จนลูกสาวของดิฉันให้ลองตรวจสุขภาพเบื้องต้น ผลปรากฏว่า ดิฉันมีปัญหา
การไหลเวียนของโลหิตไม่ดี ลูกสาวเลยให้รับประทานน้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดจาก
เมล็ดองุน่ และสารสกัดเมล็ดองุน่ ผสมสารสกัดจากมะเขือเทศ เพือ่ ปรับพืน้ ฐานร่างกาย และช่วยให้
ระบบไหลเวียนเลือดดีขน้ึ หลังจากรับประทานได้เพียง 1 เดือน รูส้ กึ ว่าหายใจได้ดขี น้ึ ไม่อดึ อัดเหมือน
เมื่อก่อน อาการต่างๆ ดีขึ้นมากเลยค่ะ แต่ยังมีอาการนอนไม่หลับ ที่ส่งผลให้เกิดความเครียด
ร่างกายอ่อนเพลีย จึงรับประทานสารอาหารเพื่อความสงบ และผ่อนคลาย และสารอาหารเพื่อ
ช่วยในการนอนหลับเพิ่ม รับประทานเพียง 1 เดือน อาการดีขึ้นมากเลยค่ะ หลับสบายขึ้น หลับลึก
จนถึงเช้าเลยค่ะ มีความสุขมากค่ะ จนตอนนี้ถึงแม้ว่าจะหายแล้ว แต่ก็ยังคงรับประทานตลอด
เพราะอยากให้สุขภาพแข็งแรงค่ะ
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คุณกัญญาภัค พิทยา

อายุ 60 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด กรุงเทพฯ

ภายใน 2 เดือน
อาการเจ็บจี๊ดๆ ที่หัวใจก็หายไปค่ะ
ไปพบแพทย์ประจำ�ปี
ค่าตับลดลงเหลือแค่ 99
แล้วค่ะ

เมื่อ 6-7 ปีก่อน ดิฉันตรวจพบว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องตับอักเสบ พบว่ามีค่าบวมของตับถึง
300 กว่า พอตรวจพบก็รีบรักษาทันที โดยแพทย์จะจ่ายยา Ursolin ทุกๆ 6 เดือน และนัดทำ�
อัลต้าซาวค์ทุกปีค่ะ ก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองมาโดยตลอด พบแพทย์ตามนัดอย่าง
สม่�ำ เสมอ นอกจากนี้ยังมีอาการเจ็บจี๊ดๆ ที่หัวใจ บางครั้งปวดร้าวลามมาถึงไหล่ ก็พบแพทย์
เพื่อรักษาตามอาการเรื่อยมาค่ะ ก็พยายามดูแลตัวเองนะคะ โดยเลือกใช้วิธีสวดมนต์ นั่งสมาธิ และ
เดินจงกลม เพือ่ ให้มสี ขุ ภาพใจทีด่ ี และออกกำ�ลังกายด้วยการแกว่งแขนค่ะ จนวันหนึง่ มีโอกาสปรึกษา
ปัญหาสุขภาพกับโค้ชเนตร คุณประภาวัลย์ สหพรอุดมการ ที่แนะนำ�ให้ลองรับประทานผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารของบริษัท ไทยธรรมฯ คือ สารอาหารบำ�รุงตับ และสมุนไพรจีนชาชงเพื่อการล้างพิษ
ช่วยระบาย น้�ำ มันปลาสกัดชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น น้�ำ มันมะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น และ
ถังเช่าผสมสารสกัดจากสปอร์เห็ดหลินจือ รับประทานต่อเนื่องประมาณ 3 เดือน รู้สึกว่าสุขภาพ
แข็งแรงขึน้ ผิวพรรณดูสดใสขึน้ และดิฉนั ยังรับประทานสารอาหารเพือ่ การบำ�รุงหัวใจ และสารอาหาร
เพื่อการปรับสมดุลความดันโลหิตเพิ่มด้วย ภายใน 2 เดือน อาการเจ็บจี๊ดๆ ที่หัวใจก็หายไปค่ะ ไป
พบแพทย์ประจำ�ปี ค่าตับลดลงเหลือแค่ 99 แล้วค่ะ สุขภาพโดยรวมดีมากๆ เลยค่ะ พอตัวเอง
รับประทานแล้วเห็นผลดี ก็เริ่มแนะนำ�ให้กับญาติพี่น้องรับประทานเพื่อดูแลสุขภาพด้วยค่ะ ขอบคุณ
ไทยธรรมที่ช่วยให้แข็งแรงขึ้นค่ะ
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มกราคม 2019

มกราคม 2019

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน มกราคม 2019

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน มกราคม 2019

คุณมนต์สินี สิงห์กิจขจร

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ จ.จันทบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,189,600 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 492,080 บาท

กุมภาพันธ์ 2019

กุมภาพันธ์ 2019

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์ 2019

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์ 2019

คุณมนต์สินี สิงห์กิจขจร

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ จ.จันทบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,076,200 บาท

มกราคม

New Active Recruit 2019

คุณปาริชาติ ตุ้มผึ้ง
มกราคม 2019

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน
มกราคม 2019
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 15 ท่าน
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ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 404,680 บาท

กุมภาพันธ์

คุณเยื่อ เต็มสุข
มกราคม 2019

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน
มกราคม 2019
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 15 ท่าน

คุณลักขณา ถาวรเศรษฐ์วัฒน์

มกราคม 2019

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน
มกราคม 2019
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 15 ท่าน

คุณอมรรัตน์ อยู่จุ้ย
กุมภาพันธ์ 2019

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน
กุมภาพันธ์ 2019
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 15 ท่าน

คุณสุปราณี พูสมจิตต์
กุมภาพันธ์ 2019
ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน
กุมภาพันธ์ 2019
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 15 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
29
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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

32

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.เมือง จ.ชุมพร โทร. (077) 576-677
ศูนย์ อ.แม่สอด จ.ตาก โทร. (055) 535-299
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครนายก โทร. 065-294-4423
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.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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