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

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
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ถึงแม้ว่าอาการของโรคจะ
กำ�เริบ แต่หากเรารู้เท่าทัน เราจะ
กำ�หนดมันได้ โดยใช้หลักง่ายๆ
ในการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง
จะได้ ไม่กลับไปป่วยอีกค่ะ

คุณนพลักษณ์ ปานพูนทรัพย์
อายุ 39 ปี อาชีพ พนักงานบริษัทฯ

พลังอัศจรรย์ทมี่ ากับความกลัว

ดิฉนั ดืม่ น้�ำ มากๆ ให้ฝกึ ลมหายใจ 4 7 8 เมือ่ มีอาการ
และไปสร้างพฤติกรรมให้คนุ้ เคย เริม่ ด้วยการไป
ในทีๆ่ เรากลัวน้อยที่สุดก่อน ให้ลองไปบ่อยๆ เช่น
นอนสระผมทีร่ า้ นทำ�ผม และแนะนำ�ให้รบั ประทาน
วิตามิน B1 B6 B12 และโฟลิค แอซิด เพือ่ บำ�รุง
ระบบประสาท และบำ�รุงเลือด ซึง่ ต้องรับประทาน
ตลอดชีวิต ควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
ไทยธรรม มีน�ำ้ มันปลาสกัดชนิดไขมัน DHA เข้มข้น
และสารอาหารเพิม่ ความสงบ และผ่อนคลาย และ
พี่ยุ้ยยังสอนนาฬิกาชีวิตให้อีกด้วย ปัจจุบันดิฉนั
รับประทานยา ควบคู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ไม่เคยขาด และปฏิบตั ติ ามคำ�แนะนำ�ของพีย่ ยุ้ ตลอด
ทำ�ให้ตอนนี้สามารถทำ�ฟันเสร็จจนครบทั้ง 3 ครั้ง
แล้ว และไปครอบฟันของซี่ที่รักษารากฟัน อีก 2
ครั้ง จนเสร็จเรียบร้อย โดยที่ไม่ได้เปลี่ยนแพทย์
ด้วยนะคะ ขอขอบคุณพีย่ ยุ้ ทีส่ อนถึงวิธกี ารดูแล
ตัวเอง ถึงแม้ว่าอาการของโรคจะกำ�เริบ แต่หาก
เรารู้เท่าทัน เราจะกำ�หนดมันได้ โดยใช้หลักง่ายๆ
ในการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง จะได้ไม่กลับไปป่วยอีกค่ะ

ดิฉันมีอาการกลัวสิ่งต่างๆ หลายอย่างมาก
เช่น กลัวทางโค้ง กลัวทีแ่ คบ กลัวรถติด ถ้าต้องนัง่
รถแท็กซี่ กลัวแม้กระทัง่ การนอนสระผมในร้านทำ�ผม
และกลัวการนอนคว่�ำ เวลาต้องนวดตัว เป็นมานาน
กว่า 10 ปีแล้วค่ะ ลักษณะอาการ คือ ใจหวิว
เหมือนดิง่ ลงเหว หายใจไม่เป็นจังหวะ และมีอาการ
มึนหัว แสบร้อนในลำ�คอ จนวันหนึ่ง จำ�เป็นต้อง
รักษารากฟัน และต้องทำ�ถึง 3 รอบ ซึง่ รูว้ า่ ตัวเอง
ต้องเจอกับปัญหาความกลัวแน่นอน จึงเจรจา
กับแพทย์ไว้ก่อน แต่เมื่อแพทย์ลงมือทำ�ไปได้ไม่
นาน ก็เริม่ มีอาการเวียนหัว หายใจไม่ทว่ั ท้อง และ
ประสาทหูเริ่มทำ�งานไว ทำ�ให้จิตปั่นป่วนมาก เรา
ยกมือขอให้หยุดก่อน แต่แพทย์ไม่อนุญาต ดิฉัน
จึงลุกขึ้น ทั้งๆ ที่เครื่องมืออยู่ในปากเลย แพทย์ก็ ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้
ไม่พอใจ ดิฉันโดนว่าชุดใหญ่ ก่อนที่อาการของ
โรคกลัวจะสงบลง และสามารถนอนทำ�ฟันใน
รอบแรกผ่านพ้นไปได้ แต่ในใจคือไม่เอาแล้ว จะ
ต้องเปลี่ยนแพทย์แน่นอน จนได้พดู คุยกับโค้ชหนู
คุณนฤมล สังข์เกิดสุข แนะนำ�ให้ปรึกษากับพี่ยุ้ย
ดร.อาริญา สาริกะภูติ พีย่ ยุ้ บอกว่าดิฉนั มีอาการ
ของโรคแพนิค และโฟเบีย ให้ท�ำ ความเข้าใจก่อนว่า
โรคนีไ้ ม่ท�ำ ให้ใครตาย และดิฉนั จะไม่ตาย แนะนำ�ให้
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สุขภาพลูกค้าดีขึ้นมาก
จนบางโรคหายเป็นปกติ
และไม่ต้องไปรักษาอีกต่อไป
ลูกค้าประทับใจมาก จึงเกิด
การแนะนำ� และบอกต่อ
คุณกมลรัตน์ ศรีสุขโภคิน

อายุ 40 ปี ธุรกิจร้านขายยา
และศูนย์ย่อยไทยธรรม อ.พานทอง จ.ชลบุรี
ดิฉันประกอบธุรกิจร้านขายยา และสนใจเรื่อง
การดูแลสุขภาพ จนมีโอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ศาสตร์แห่งการชะลอวัย เพราะสนใจจะนำ�ไปปรับใช้
กับลูกค้าทีร่ า้ นขายยาของตนเอง และได้รจู้ กั กับบริษทั ฯ
ไทยธรรม จากการแนะนำ�ของ ภญ.เกศรินทร์ ชัยศิริ
หรือคุณเมย์ ดิฉันได้ศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติม
ก็รู้สึกมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมในหลายๆ ด้าน
คือ เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งกำ�ลังเป็นที่สนใจ
ของคนทั่วโลก เป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นโดยผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย มีผลการวิจัยยืนยัน
ว่าได้ผลจริง สามารถแก้ปัญหาสุขภาพให้ลูกค้าได้
และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม
อีกทั้งยังได้รับ
รางวัลระดับโลกหลายรางวัล จึงมัน่ ใจว่าปลอดภัย และ
สามารถต่อยอดกับธุรกิจร้านขายยาของเราได้ เมื่อมี
โอกาสพบผู้บริหารของบริษัท ไทยธรรม คือ คุณยุ้ย
ดร.อาริญา สาริกะภูติ และคุณเปิ้ล จารุณี เดส์แน็ช
ก็ยิ่งรู้สึกประทับใจ
เพราะทั้งสองท่านเข้าถึงง่าย
เป็นกันเองกับทีมงานทุกคน และมีจิตใจโอบอ้อมอารี
ช่วยเหลือสังคม โดยได้ทราบว่าไทยธรรมจัดตั้งมูลนิธิ
ไทยคุณธรรม สำ�หรับช่วยเหลือคนที่มีปัญหาสุขภาพ
แต่ไม่มีเงินในการรักษา ดิฉันจึงตัดสินใจเปิดศูนย์ย่อย
ไทยธรรม อ.พานทอง จ.ชลบุรี
ดิฉนั ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ไทยธรรมกับตัวเอง รวมทั้ง
คนในครอบครัว และได้แนะนำ�ลูกค้าในร้านยาให้ลอง
รับประทานผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมควบคูก่ บั ยารักษาโรค
โดยได้ใช้เครื่องควอนตัมในการตรวจสแกนพลังงาน

ของร่างกายให้กับลูกค้า ทำ�ให้ลูกค้ารู้ปัญหาสุขภาพ
ก่อนที่จะเกิดโรค และเราสามารถแนะนำ�ผลิตภัณฑ์
ได้ตรงกับปัญหา พบว่าสุขภาพลูกค้าดีขึ้นมาก จนบาง
โรคหายเป็นปกติ และไม่ต้องไปรักษาอีกต่อไป ลูกค้า
ประทับใจมาก จึงเกิดการแนะนำ� และบอกต่อกับ
เพือ่ นๆ ญาติพน่ี อ้ ง ทำ�ให้รา้ นขายยาของดิฉนั แตกต่าง
จากร้านขายยาอื่น ๆ ที่ไม่มีบริการด้านนี้ ดิฉันรู้สึก
ดีใจ และภูมิใจที่มีส่วนทำ�ให้ลูกค้ามีสุขภาพดีขึ้น และ
มีความสุขมากขึ้น
นอกจากผลิตภัณฑ์ที่ดีของไทยธรรมแล้ว ดิฉัน
ยั ง มี ค วามรู้ ใ นการดู แ ลสุ ข ภาพด้ า นการป้ อ งกั นโรค
และชะลอวัยเพิ่มขึ้นมาก จากการช่องทางการสื่อสาร
ของบริษัท ไทยธรรมฯ ทำ�ให้ดิฉันรู้จักวิธีดูแลสุขภาพ
และส่งผลให้มสี ขุ ภาพดีขน้ึ ดูออ่ นเยาว์ลง จนคนรอบข้าง
ทักว่าดูเด็กลง และได้ส่งต่อความรู้ดีๆ ให้กับลูกค้าใน
ร้านขายยา ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ว่ามีปัญหาสุขภาพ
จนเราตรวจพบ ดิฉันก็แนะนำ�ให้ไปตรวจละเอียดที่
โรงพยาบาล ทำ�ให้รู้เร็ว และสามารถรักษาให้หาย
เป็นปกติได้ในเวลาอันสั้น
ดิฉันดูแลลูกค้าทุกคน
เสมือนคนในครอบครัว อยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
เพราะรู้ดีกว่าการป้องกันดีกว่าการรักษาเสมอ และ
อยากให้ร้านขายยาเป็นช่องทางแรกในการให้ความรู้
เพื่อป้องกันสุขภาพก่อนที่จะเกิดโรคต่าง ๆ
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ เปรียบเสมือน
ครอบครัวที่ 2 ของดิฉัน ที่นี่มีมิตรภาพ ความรัก
และความปรารถนาดีต่อกัน ดิฉันรู้สึกโชคดีมากที่ได้
รู้จักบริษัท ไทยธรรมฯ องค์การที่มีความรักนำ�ทาง
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กระตุ้นการสร้างโกรท ฮอร์โมน
กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต
ไปเลี้ยงไต บำ�รุงตับ-ไต

โกรท ฮอร์โมน เป็นฮอร์โมนหลักแห่งการชะลอวัย หลั่งจากต่อมใต้สมอง ที่มี
ชื่อว่าพิทูอิทารี แกลนด์ (Pituitary Gland) โกรท ฮอร์โมนมีผลกับร่างกายใน
ด้านต่างๆ มากมาย ตั้งแต่กระตุ้นการสร้างเซลล์ ใหม่เพื่อการเจริญเติบโต และ
ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย และกระตุ้นการเผาผลาญไขมัน
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สำ�หรับผิวหนัง การทีร่ ะดับโกรท ฮอร์โมน
ลดลง มีผลให้เกิดความแก่ชราของผิวหนัง
ก่อนวัย เมื่อระดับโกรท ฮอร์โมนในเลือด
ลดลง ผิวจะมีริ้วรอย และแห้งกร้านขึ้น เมือ่
โกรท ฮอร์โมนถูกหลัง่ ออกจากต่อมใต้สมอง
จะถูกเปลี่ยนรูปเป็น IGF-1 (Insulin-Like
Growth Factor 1) ซึ่งมีผลกับเซลล์ต่างๆ ใน
ร่างกาย ตั้งแต่เซลล์กระดูก กล้ามเนื้อ และ
ผิวหนัง ในแง่ของความงามของผิวพรรณ
การเพิ่มขึ้นของระดับโกรท
ฮอร์โมนใน
ร่างกาย มีผลต่อผิวหนังทั้งชั้นหนังกำ�พร้า
และชั้นหนังแท้
นักวิทยาศาสตร์ พบว่า กรดอะมิโน
บางชนิด เช่น อาร์จนิ นี ไกลซีน กลูตามีน
ไลซีน ออร์นิทีน และทริบโทแฟน ซึ่งเรา
เรียกว่า ซีครีตาก็อค (secretagogues)
สามารถเพิ่มกระตุ้นการหลั่งโกรท ฮอร์โมน
จากต่อมใต้สมองโดยธรรมชาติ และสามารถ
ใช้เพิ่มระดับโกรท ฮอร์โมนเพื่อการย้อนวัย
และการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้
สำ�หรับกรดอะมิโนอาร์จนิ นี (Arginine)
นอกจากกระตุ้นการหลั่งโกรท ฮอร์โมน
แล้ว อาร์จินีน ยังเป็นสารกระตุ้นการสร้าง
คอลลาเจนใต้ผิวหนัง กระตุ้นการสร้าง
กล้ามเนื้อ และกระตุ้นการสร้างสารไนตริก
ออกไซด์ (Nitric Oxide) โมเลกุลสำ�คัญ ซึ่ง
ทำ�ให้หลอดเลือดขยาย กระตุน้ การไหลเวียน
โลหิต ทำ�ให้ลดความดันโลหิตในผูม้ คี วามดัน
โลหิตสูงลงได้ และยังให้ผลดีต่อไตอีกด้วย
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ผลของกรดอะมิโน Arginine ต่อการทำ�งานของไต

มีผลงานวิจัยการให้ แอล-อาร์จินีน ในหนูทดลองที่มีภาวะไตวาย พบว่า ทำ�ให้อัตรา
การกรองดีขน้ึ และมีเลือดไหลเวียนไปเลีย้ งหน่วยไตมากขึน้ นอกจากนี้ ยังช่วยลดความดัน
โลหิต อันเป็นผลข้างเคียงของภาวะไตวาย และยับยั้งการเกิดสาร AGE (Advanced
Glycation End Products) ซึ่งเป็นสารที่ทำ�ให้หลอดเลือดอักเสบอีกด้วย

ผลของกรดอะมิโน Ornithine ต่อการทำ�งานของไต

มีผลงานวิจัยการให้ แอล-อาร์จินีน และแอล-ออร์นิทีน ในเซลล์ตับของหนูทดลอง
ที่เป็นไตวาย พบว่า มีกรดกัวนิดิโอซัคซินิค (Guanidiosuccinic Acid) ซึ่งเป็นสารจาก
การที่มียูเรีย (Urea) คั่งในตับลดลง แสดงว่ามีสภาวะการทำ�งานของไตดีขึ้น

ผลของกรดอะมิโน Glutamine ต่อการทำ�งานของไต

แอล-กลูตามีน (L-Glutamin) เป็นสารต้านอนุมลู อิสระชนิดหนึง่ รวมทัง้ เป็นหนึง่ ใน
สารตั้งต้นการสร้างกลูต้าไธโอน ซึ่งมีคุณสมบัติลดการถูกทำ�ลายของไต โดยอนุมูลอิสระ
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งานวิจัยกรดอะมิโน Ornithine,
Arginine และ Glutamine

- ทำ�ลายแอมโมเนีย ในผู้ป่วยตับเสื่อม และ
ตับวาย
- ช่วยซ่อมแซมฟืน้ ฟูเซลล์ตบั ทีเ่ สียหายไปแล้ว
- รับประทานเพือ่ ป้องกัน และแก้อาการเมาค้าง
- ทำ�ให้เลือดไปเลี้ยงไตดีขึ้น
- ทำ�ให้อัตราการกรองของไตดีขึ้น
- ปรับสมดุลความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคไต
- ต้านอนุมูลอิสระ ลดความเสียหายที่
ไตเสื่อมสภาพ
References :
1. Young VR, EL-Khoury A. The notion of the
nutritional essentiality of amino acids, revisited, with a note on the indispensable amino
acid requirements in adults. In: Cynober LA,
editor. Amino acid metabolism and therapy
in health and disease. Boca Raton, FL: CRC
Press, 1995: 267–308
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metabolic acidosis on glutamine metabolism in
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เภสัชกร ชัชวัลย์ ปิยชาติ
ผู้น�ำ เข้ารองเท้าเพื่อสุขภาพ
จาก Aetrex worldwide inc. ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำ�
ของโลกเกี่ยวกับธุรกิจทางด้านสุขภาพเท้า เริ่มต้นใน
ประเทศอเมริกามามากกว่า 70 ปี โดยพัฒนาเกี่ยวกับ
รองเท้าทางด้านการแพทย์มาก่อน และยังเป็นผู้น�ำ ทาง
ด้านเทคโนโลยีการสแกนเท้า เพื่อตรวจวัดสภาพเท้า
ก่อนเลือกรองเท้า และแผ่นรองเท้า โดยในปัจจุบันได้
พัฒนา Aetrex Technology เข้ากับระบบ 3D Printing
เพื่อผลิตแผ่นรองให้เหมาะสมที่สุดสำ�หรับแต่ละบุคคล

เภสัชกร ชัชวัลย์ ปิยชาติ

Aetrex ได้พฒ
ั นาแผ่นรองเท้า Lynco ขึน้ มาในหลายรูปแบบ
ให้เหมาะสมกับรูปแบบเท้า และการใช้งานในกิจกรรมต่างๆ

ด้วยยอดขายที่มากกว่า 15 ล้านแผ่น
จึงทำ�ให้ Aetrex ครองอันดับ 1

ในธุรกิจด้านนี้มาโดยตลอด
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นอกจากนี้ Aetrex ยังได้พัฒนารองเท้า
สุขภาพในทุกรูปแบบ
ทั้งสุภาพบุรุษ
และสุภาพสตรี และได้รับการรับรอง
จากสมาคมแพทย์ทางเท้าของอเมริกา
รวมทัง้ หน่วยงานในกรุงเจนีวา ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ ให้เป็นรองเท้าสุขภาพ
อีกด้วย
สำ�หรับในประเทศไทยได้นำ�เข้าแบรนด์
Aetrex ตั้งแต่ปี พศ. 2557 โดย บริษัท
หมอชัช จำ�กัด เป็นผู้แทนจำ�หน่ายแต่
เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย ด้วยการแนะนำ�
จากอาจารย์แพทย์ด้านศัลยกรรมกระดูก
และข้อ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ� ว่าควร
นำ�เข้ามาให้คนไทยได้มรี องเท้าสุขภาพดีๆ
ได้ใช้กนั ในปัจจุบนั สินค้าทีข่ ายดี นอกจาก
แผ่นรองเท้า ก็จะมีรองเท้าแตะรุน่ Lynco
Flip, Lynco Slide ,Lynco Clog ซึ่ง
เหมาะสมกับการใช้ในชีวิตประจำ�วันของ
คนในแถบเอเชียเป็นอย่างมาก ปัจจุบนั
รองเท้าเพื่อสุขภาพ Aetrex ได้มีจ�ำ หน่าย
ในห้างสรรพสินค้า, คลินกิ หมอเฉพาะทาง
ด้านเท้า, ร้านขายยา และอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ตามโรงพยาบาลชัน้ นำ� และเป็น
รองเท้าสุขภาพแบรนด์เดียว ที่ทางห้าง
เซ็ น ทรั ล เลื อ กไว้ บ ริ ก ารลู ก ค้ าในแผนก
สุขภาพ Health and Wellness และยัง
ได้รว่ มมือกับ บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์
จำ�กัด เพิม่ ช่องทางการจัดจำ�หน่าย เพือ่
ให้คนไทยเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีได้ง่าย
ยิ่งขึ้น ให้สมกับสโลแกนที่ว่า “Aetrex
รองเท้าเพือ่ สุขภาพทีแ่ พทย์แนะนำ� รองเท้า
สำ�หรับคุณ และคนที่คุณรัก”
11

12

สบู่สำ�หรับ สิว
ฝ้า หน้าใส

Acne Clear Soap ไม่ใช่เป็นเพียง
สบูร่ กั ษาสิว หรือป้องกันการเกิด
สิวแต่ยงั เหมาะกับผูท้ เ่ี ป็นฝ้า ผิวหน้า
หมองคล้�ำ มีจุดด่างดำ� หรือผิวหน้า
ไม่กระจ่างใส ด้วยสารสกัดจาก
ธรรมชาตินานาชนิด

สารสกัดจากเปลือกมังคุด
(Garcinia Mangostana Peel Extract)
สารสำ�คัญในเปลือกมังคุดมีหลายกลุม่ ได้แก่ สารแทนนิน (Tannin) มีฤทธิส์ มานแผลช่วยให้แผล
หายเร็วขึน้ สารแมงโกสทิน (mangostin) มีฤทธิช์ ว่ ยลดอาการอักเสบ และต้านเชือ้ แบคทีเรีย
ทีท่ �ำ ให้เกิดหนอง ต้านอนุมลู อิสระ สารแซนโทน (xanthones) มีฤทธิล์ ดการอักเสบ และมีฤทธิ์
ในการยับยั้งเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนัง และกลากได้เป็นอย่างดีอีกด้วย สารสกัดจาก
เปลือกมังคุด มีคณ
ุ สมบัตยิ บั ยัง้ แบคทีเรียทีก่ อ่ สิวได้ และยังออกฤทธิต์ า้ นเชือ้ สิวอักเสบได้ดี และ
เป็นสารต้านอนุมลู อิสระประสิทธิภาพสูง ลดโอกาสเกิดรอยแผลเป็นจากสิวอักเสบ และใช้ใน
การป้องกัน และรักษาสิวอักเสบได้ ปกป้องผิวจากแสงแดด ต้านอักเสบ และบรรเทาอาการแพ้
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สารสกัดจากรากชะเอมเทศ
(Dipotassium Glycyrrhizinate)
ทำ�หน้าทีล่ ดการอักเสบ ลดการแพ้ ช่วยให้ผวิ
แข็งแรง มีสาร Glycyrrhetic acid สาร
Flavonoids มีคณ
ุ สมบัตโิ ดดเด่นในการลด
อาการระคายเคือง และ Grabridin ซึ่ง
เป็นตัวยับยัง้ การทำ�งานของเอนไซม์ไทโรซิเนส
ในกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานิน ลดการเกิด
ฝ้า กระ รอยด่างดำ� ปกป้องผิวจากการทำ�ลาย
ของอนูมลู อิสระ ลดการระคายเคือง การแพ้
และการอักเสบ ลดความมันของผิว และบน
ใบหน้า มีสว่ นช่วยยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรีย
กรดซาลิ ไซลิค (Salicylic Acid)
มีฤทธิก์ ระตุน้ การหลุดลอกของผิวหนัง ใช้รกั ษา
ปัญหาผิวหนังต่างๆ เช่น ตาปลา โรคสะเก็ดเงิน
โรคผิวหนังอักเสบเซบเดิรม์ สิว และโรคหูด
น้ำ�ผึ้ง (Honey)
มีประสิทธิภาพในการเป็นสารต้านอนุมลู อิสระ
ธรรมชาติ
ปกป้องผิวจากการถูกทำ�ลาย
จากแสงแดด และยังเป็นตัวกักเก็บน้ำ�ที่ให้
ความชุ่มชืน้ ไว้กบั ผิว ต้านความระคายเคือง
เหมาะสำ�หรับคนทีผ่ วิ แพ้งา่ ย
References :
1. Obolskiy D, Pischel I, Siriwatanametanon
N, Heinrich M (August 2009). “Garcinia mangostana L.: a phytochemical and pharmacological review”. Phytotherapy Research. 23 (8):
1047–65.
2. Asl, MN; Hosseinzadeh, H (1 June 2008).
“Review of pharmacological effects of Glycyrrhiza sp. and its bioactive compounds”. Phytotherapy Research. 22 (6): 709–24.
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อาหารเสริม
เพิ่อผิวสวย ใส

ไร้สิว ฝ้า

ลดเลือนริ้วรอย

สูตรสารอาหารที่มีครบในหนึ่งเดียว
ทั้งสวย ใส ไร้สิว ฝ้า ลดเลือนริ้วรอย
• สารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่ : ลดเลือนริว้ รอย และ
ชะลอริว้ รอยของผิว กระตุน้ การผลิตเส้นใยคอลลาเจน
และอิลาสตินใต้ผวิ หนัง และยังมีฤทธิย์ บั ยัง้ ความเสือ่ ม
ของเส้นใยคอลลาเจน และอิลาสติน รวมทัง้ สาร
ไฮยาลูโรนิก แอซิด ทีท่ �ำ หน้าทีอ่ มุ้ น้�ำ ใต้ผวิ ด้วย ทำ�ให้
ผิวเรียบ กระชับขึ้น ผิวอ่อนนุ่มชุ่มชื้นขึ้น อุ้มน้ำ�
มากขึ้น ลดเลือนริ้วรอย ทั้งริ้วรอยตื้น และริ้วรอย
ลึก ทำ�ให้ผิวที่หย่อนคล้อยกระชับ เต่งตึง และนวล
เนียนขึน้ ลดเลือนฝ้า กระ รอยด่างดำ� โดยยับยัง้
การสร้างเม็ดสี ทำ�ให้ลดเลือนฝ้า รอยดำ� และ
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ความหมองคล้�ำ ของผิวพรรณ นอกจากนี้
ยังปกป้องผิวจากรังสี UVB ซึง่ กระตุน้ ให้
เกิดฝ้า และความหมองคล้�ำ ปรับสมดุล
ความเป็นกรดของผิว ปรับความสมดุลของผิว
ให้อยูท่ ่ี pH 5 – pH 5.5 ซึง่ เป็น pH ที่
เหมาะสมสำ�หรับผิวพรรณ เพิม่ ความชุม่ ชืน้
ให้กบั ผิว โดยการยับยัง้ เอนไซม์ทส่ี ลายกรด
ไฮยาลูโรนิกแอซิดใต้ผวิ ลดความมันของ
ผิวหน้า โดยการควบคุมการทำ�งานของ
ต่อมไขมัน ไม่ให้ผลิตไขมันมากเกินไป ซึง่
จะก่อให้เกิดสิว หน้ามัน และหนังศีรษะมัน
เป็นรังแค ต้านอนุมลู อิสระ สารสกัดจาก
เมล็ดลิน้ จีอ่ อกฤทธิค์ ล้ายฮอร์โมน SOD
ต้านอนุมลู อิสระภายในเซลล์
• สารสกัดจากเปลือกมังคุด สารสำ�คัญ
ในเปลือกมังคุดมีหลายกลุ่ม ได้แก่ สาร
แทนนิน (Tannin) มีฤทธิส์ มานแผล
ช่วยให้แผลหายเร็วขึน้
สารแมงโกสทิน
(mangostin) มีฤทธิช์ ว่ ยลดอาการอักเสบ
และต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำ�ให้เกิดหนอง
ต้านอนุมลู อิสระ สารแซนโทน (Xanthones)
มีฤทธิล์ ดการอักเสบ และมีฤทธิใ์ นการ
ยับยั้งเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนัง
และกลากได้เป็นอย่างดีอกี ด้วย สารสกัดจาก
เปลือกมังคุด มีคณ
ุ สมบัตยิ บั ยัง้ แบคทีเรีย
ทีก่ อ่ สิวได้ และยังออกฤทธิต์ า้ นเชือ้ สิว
อักเสบได้ดี และเป็นสารต้านอนุมลู อิสระ
ประสิทธิภาพสูง ลดโอกาสเกิดรอยแผลเป็น
จากสิวอักเสบ และใช้ในการป้องกัน และ
รักษาสิวอักเสบได้ ปกป้องผิวจากแสงแดด
ต้านอักเสบ และบรรเทาอาการแพ้
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• สารสกัดไลโคปีน ป้องกันผิวจากการถูก
ทำ�ลายโดยแสงแดด ป้องกันอาการผืน่ แพ้ผวิ หนัง
และเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพ
สูง ช่วยลดสิวอักเสบ และผมร่วงที่เกิดจาก
ฮอร์โมนเพศชายเฉพาะที่สูงได้ มีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันโรคหัวใจ และหลอดเลือด และปรับ
สมดุลโคเลสเตอรอล มีงานวิจัยลดต่อมลูกหมาก
อักเสบ ป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด และมะเร็งตับอ่อน
• สารสกัดจากใบบัวบก ช่วยเสริมสร้าง และ
กระตุน้ การสร้างเส้นใยคอลลาเจน และอิลาสติน
ช่วยให้แผลหายเร็ว ต้านอนุมลู อิสระ
• สารสกัดจากกระเทียม ช่วยกระตุน้ ภูมติ า้ นทาน
ช่วยให้ผวิ หนังมีสขุ ภาพดี และแข็งแรง ปรับ
สมดุลไขมันในเลือด
References :
1. Casirola DM, Ferraris RP (2006) a-glucosidase inhibitors prevent diet-induced increases in intestinal sugar
transport in diabetic mice. Metabolism 55:832–841
2. Delibegovic´ M, Mody N (2009) Protein tyrosine
phosphatase 1B (PTP1B) in obesity and type 2 diabetes. Acta Med Salin 38:2–7
3. Se-Ah Choi1 . Ji Eun Lee1 .et al (2017) Anti-diabetic
functional food with wasted litchi seed and standard
of quality control. Appl Biol Chem (2017) 60(2):197–204
4. Immunopharmacological activity of polysaccharide
from the pericarp of mangosteen garcinia: phagocytic
intracellular killing activities. J Med Assoc Thai. 1997
Sep;80
5. Histaminergic and serotonergic receptor blocking
substances from the medicinal plant Garcinia mangostana. Planta Med. 1996 Oct;62(5):471-2.
6. Inhibition of lipoprotein oxidation by prenylated xanthones derived from mangostin. Free Radic Res. 2000
Nov;33(5):643-59.
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ใช้ที่รัดเอวไวทอป ผลลัพธ์
ที่ ได้คือ แผลผ่าตัดไม่มีอาการ
เจ็บปวด หรืออักเสบเลยค่ะ
และแผลหายเร็วมากด้วย
คุณพวงเพชร เทศมาตย์
อายุ 51 ปี จ. ชุมพร
อาชีพ พนักงานองค์กรนิติบุคคล

เมื่อต้นปี 2016 ดิฉันเข้ารับการผ่าตัดมดลูก เนื่องจากมดลูกโต เมื่อออกจาก
โรงพยาบาล ก็มาพักฟื้นที่บ้าน และได้ดูแลสุขภาพของตัวเอง ด้วยการรับประทาน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรมมาโดยตลอด คือ น้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสม
สารสกัดเมล็ดองุ่น น้ำ�มันปลาสกัดชนิดไขมัน DHA เข้มข้น และน้ำ�มันรำ�ข้าวผสม
โคคิวเท็น ร่วมกับใช้ผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะไวทอป คือ ผ้าห่มไวทอป และหมอนสุขภาพ
ไวทอป ซึง่ ช่วยให้หลับสบายผ่อนคลาย และเพิม่ การไหลเวียนของเลือด และใช้ทร่ี ดั เอว
ไวทอป ผลลัพธ์ที่ได้คือ แผลผ่าตัดไม่มีอาการเจ็บปวด หรืออักเสบเลยค่ะ และแผล
หายเร็วมากด้วยค่ะ ขอบคุณบริษัท ไทยธรรมฯ ที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆ ที่ช่วยดูแลสุขภาพ
ทำ�ให้สุขภาพดีขึ้นค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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คุณวิภากมล เจริญยิ่ง
อายุ 45 ปี จ.เพชรบุรี
อาชีพ นักธุรกิจไทยธรรม

ก่อนหน้าที่จะดื่มน้ำ�
แพทย์แจ้งว่า คุณแม่อาจต้อง
ฟอกไต แต่พอดื่ม
น้ำ�อัลคาไลน์ ไวทอปมาเรื่อยๆ
แพทย์บอกว่าไตดีขึ้น
ไม่ต้องฟอกไตแล้ว

น้ำ�เป็นสิ่งจำ�เป็นกับชีวิต จะดีแค่ไหน ถ้าเราได้เลือกน้ำ�ที่ดีต่อร่างกาย ศูนย์ใหญ่
ไทยธรรมเพชรบุรี มีบริการจำ�หน่ายน้ำ�ดื่มจากเครื่องผลิตน้�ำ อัลคาไลน์ไวทอป จำ�หน่าย
ให้กบั พีน่ อ้ ง จ.เพชรบุรี และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง เป็นอีกหนึง่ ทางในการดูแลสุขภาพทีถ่ กู และ
ง่ายทีส่ ดุ มีลกู ค้าท่านหนึง่ มาซือ้ น้�ำ ทุกวัน วันละ 3 ขวด บอกว่าซือ้ ให้คณ
ุ แม่อายุ 80 ปี
ทีเ่ ป็นโรคไตดืม่ ก่อนหน้าทีจ่ ะดืม่ น้�ำ อัลคาไลน์ไวทอป แพทย์แจ้งว่า แม่อาจต้องฟอกไต
แต่พอดื่มน้ำ�อัลคาไลน์ไวทอปมาเรื่อยๆ แพทย์บอกว่าไตดีขึ้น ไม่ต้องฟอกไตแล้ว และ
ลูกค้าอีกท่าน แฟนเป็นโรคเบาหวาน ใช้ชีวิตปกติ บางวันมีแอบทานทุเรียนบ้าง และ
โดนเพิม่ ยา แต่หลังจากดืม่ น้�ำ อัลคาไลน์ไวทอปเป็นประจำ� สุขภาพโดยรวมดีขน้ึ น้�ำ ตาล
ลดลง แพทย์ลดยาลงเป็นครั้งแรก เขาดีใจมากๆ ผลจากการขายน้�ำ ที่มากขึ้นเรื่อยๆ
มาจากบุญบอกบุญกันไป จะมีลูกค้าใหม่ ถือโบชัวร์น้ำ�เข้ามาขอซื้อเพื่มขึ้นเรื่อยๆ โดยที่
ทางศูนย์ยังไม่ได้ลงโฆษณาอะไร ดิฉันดีใจมาก ได้ทั้งความสุข
ได้ความอิ่มใจทุกๆ วัน และมีรายได้เพิ่มขึ้นตลอด จาก
การที่ลูกค้าได้ผลลัพธ์ที่ดี และตระหนักในสุขภาพ
ที่ดูแลได้ง่ายๆ จากการเปลี่ยนมาดื่มน้�ำ
ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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ทั้งอาการปวดหัว และ
ปวดหลังก็ดีขึ้น เรื่องของ
ประจำ�เดือน และอารมณ์ก็ดีขึ้น
ด้วยค่ะ ความจำ�ก็ดีขึ้น
พุงก็ยุบ แถมยัง
หน้าเด็กลงด้วย

คุณอัยรินทร์ พัชระวิธินนท์
อายุ 41 ปี จ.ภูเก็ต
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

ในวัยเข้าเลข 4 ดิฉันเริ่มมีปัญหาสุขภาพ ที่เห็นได้ชัดคือ ระบบไหลเวียนเลือด
ไม่คอ่ ยดี มักมีอาการปวดหัว ปวดท้อง ปวดหลัง หงุดหงิดง่าย นอนไม่คอ่ ยหลับ ประจำ�เดือน
มาน้อย หลงลืมง่าย และน้�ำ หนักขึ้นด้วยค่ะ จนดิฉันมีโอกาสรู้จักกับไทยธรรมจากการดู
รายการโทรทัศน์ ก็รู้สึกสนใจอยากดูแลสุขภาพตัวเอง จึงเริ่มจากลองรับประทานน้ำ�มัน
เมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น ก็รู้สึกว่าอาการต่างๆ เริ่มดีขึ้น จึงศึกษา
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม และเพิ่มน้ำ�มันปลาผสมใบแปะก๊วย เพื่อช่วยเรื่องความจำ�
และรับประทานสมุนไพรจีนเพื่อการปรับสมดุลร่างกาย เพื่อช่วยเรื่องของประจำ�เดือน
มาน้อย และอาการหงุดหงิดง่าย ผลปรากฏว่า อาการดีขึ้นทุกอย่างเลยค่ะ ทั้งอาการ
ปวดหัว และปวดหลังก็ดขี น้ึ เรือ่ งของประจำ�เดือน และอารมณ์กด็ ขี น้ึ ด้วยค่ะ ความจำ�
ก็ดีขึ้น พุงก็ยุบ แถมยังหน้าเด็กลงด้วยค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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คุณศราวุฒิ อิตัน

อายุ 27 ปี จ. สงขลา
อาชีพ นักศึกษาปริญญาโท

หลังจากรับประทานประมาณ
2-3 สัปดาห์ ก็รู้สึกว่า
ระบบขับถ่ายดีขึ้น สิวอักเสบ
ลดลง หน้ามันน้อยลง
อาการภูมิแพ้ก็แทบไม่มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นมาก

ผมเป็นภูมแิ พ้ตง้ั แต่เด็ก มีปญ
ั หาระบบทางเดินหายใจ เนือ่ งจากคลอดก่อนกำ�หนด จะมีอาการ
ไอ จาม เป็นหวัดบ่อยมาก บางครัง้ แพ้ฝนุ่ ด้วย จะต้องรับประทานยา และพ่นยาบ่อยมาก และยังมี
ปัญหาเรือ่ งสิวเรือ้ รัง รักษาไม่หาย ผมจึงปรับเปลีย่ นพฤติกรรม โดยใช้หลัก 4 อ. คือ อาหาร อารมณ์
ออกกำ�ลังกาย และอาหารเสริม อาการภูมิแพ้ก็เริ่มดีขึ้น ส่วนเรื่องสิวก็จะเน้นที่ระบบย่อยอาหาร
เป็นหลัก โดยดูแลภาวะลำ�ไส้รว่ั จนผมเข้าเรียนทีส่ �ำ นักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัย และฟืน้ ฟูสขุ ภาพ
ม.แม่ฟ้าหลวง และมีโอกาสได้รู้จักไทยธรรมจากการแนะนำ�ของ ภญ. เกศรินทร์ ชัยศิริ และได้
ทราบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของ ดร. อาริญา สาริกะภูติ ซึง่ เป็นอาจารย์ทป่ี รึกษางานวิจยั ของผมด้วย
เลยมีความเชือ่ มัน่ ในสารอาหาร ผมเริม่ รับประทานสารสกัดจากพรีไบโอติก และโพรไบโอติก
น้�ำ ส้มสายชูหมักจากผลไม้ 5 ชนิด สารอาหารกระตุน้ การสร้างโกรท ฮอร์โมนชนิดชงดืม่ รสโกโก้
น้�ำ มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุน่ ไลโคปีนผสมน้�ำ มันปลาสกัดชนิด EPA เข้มข้น
และสารอาหารบำ�รุงผม บำ�รุงผิว และรักษาสิว หลังจากรับประทานประมาณ 2-3 สัปดาห์
ก็รู้สึกว่าระบบขับถ่ายดีขึ้น สิวอักเสบลดลง หน้ามันน้อยลง อาการภูมิแพ้ก็แทบไม่มี สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงขึ้นมาก เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ ทำ�ให้ปัจจุบัน ไม่ต้องใช้ยาแก้แพ้ และ
ยาลดน้ำ�มูกอีกเลย รู้สึกได้เลยว่าระบบภูมิต้านทานดีขึ้น บวกกับได้ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วย
เป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพที่ดีมาก

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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รับประทานต่อเนื่อง
ประมาณ 2 เดือน
อาการท้องผูกดีขึ้นมากๆ ค่ะ
ประทับใจมากค่ะ สามารถ
ขับถ่ายได้เป็นปกติทุกวัน
สิวที่ใบหน้าก็หาย

คุณณภัทร ธนาคุณวิภาค
อายุ 38 ปี จ. กรุงเทพ
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

ดิฉันมีปัญหาสุขภาพ คือ ท้องผูก ขับถ่ายยากมากค่ะ ประมาณ 2 วันจึงจะถ่าย 1 ครั้ง
รู้สึกไม่สบายตัวมากค่ะ อึดอัด ท้องอืด ทำ�ให้หน้าเป็นสิวด้วยค่ะ ผิวพรรณก็หมองคล้ำ� ผิวแห้ง
มากด้วยค่ะ จนได้มารู้จักกับโค้ชพิชา คุณณพิชญา เลิศวาทิน ที่แนะนำ�ให้ดิฉันดูแลสุขภาพ
เรือ่ งท้องผูก โดยให้รบั ประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม คือ สารสกัดจากพรีไบโอติก
และโพรไบโอติก พร้อมกับดื่มสมุนไพรจีนชาชง เพื่อการล้างพิษ ช่วยระบาย เพื่อดูแลเรือ่ ง
ระบบขับถ่าย และเพิ่มน้�ำ มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น เพื่อดูแลเรื่องสิว และ
ผิวพรรณ รับประทานต่อเนื่องประมาณ 2 เดือน อาการท้องผูกดีขึ้นมากๆ ค่ะ ประทับใจมาก
ค่ะ สามารถขับถ่ายได้เป็นปกติทกุ วัน สิวทีใ่ บหน้าก็หายแล้ว ผิวพรรณก็ดขี น้ึ ดูมนี �ำ้ มีนวลมากขึน้
ด้วยค่ะ ดีใจมากค่ะ ที่ได้สุขภาพที่ดีกลับคืนมา ขอบคุณโค้ชพิชา และผลิตภัณฑ์ดีๆ จาก
ไทยธรรมค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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คุณอาภรณ์รัตน์ ไวลิขิต
อายุ 56 ปี จังหวัดชลบุรี
อาชีพแม่บ้าน

รับประทานได้ยังไม่ถึงสัปดาห์
อาการปวดดีขึ้นมากเลยค่ะ
รับประทานต่อเนื่องตลอด
1 เดือน แทบไม่มีอาการ
อีกเลยค่ะ ชีวิตหายจาก
ความทรมานเลยค่ะ

ดิฉันมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ปวดบริเวณแนวหัวไหล่ทั้งสองข้าง ไปพบแพทย์
ฉีดยาเข้าหัวไหล่ ก็ไม่หาย หมดเงินไปเยอะค่ะ เป็นมานานประมาณ 10 ปีแล้วค่ะ พอ
มีอาการปวดก็ไปพบแพทย์ และฉีดยาเข้าที่หัวไหล่อีก พอฉีดยาเสร็จกลับบ้านมาก็หาย
แต่พอ 2 วันก็เจ็บอีก จนมีโอกาสรูจ้ กั กับไทยธรรมจากการทีไ่ ด้มาซือ้ บ้านที่ จ.ชลบุรี ค่ะ
ได้ลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดจาก
เมล็ดองุ่น และสมุนไพรจีนเพื่อปรับสมดุลร่างกาย รับประทานได้ยังไม่ถึงสัปดาห์
อาการปวดดีขน้ึ มากเลยค่ะ รับประทานต่อเนือ่ งตลอด 1 เดือน แทบไม่มอี าการอีกเลยค่ะ
ชีวติ หายจากการทรมานเลยค่ะ จนวันหนึง่ ดิฉนั หกล้ม แพทย์บอกหินปูนในหูชน้ั ในหลุด
ทำ�ให้เดินไม่ได้ นั่งก็โงนเงน รับประทานยาตามแพทย์สั่งก็ไม่หาย จึงรับประทาน
ผลิตภัณฑ์ของไทยธรรม มีน�้ำ มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดจากเมล็ดองุ่น และ
น้ำ�มันปลาผสมใบแปะก๊วย น้ำ�มันรำ�ข้าวผสมโคคิวเท็น รับประทานต่อเนื่องตลอด 3
เดือน ก็ไม่มีอาการอีกเลย สุขภาพดีขึ้น ดิฉันมีความสุขมากค่ะ ขอบคุณไทยธรรมที่มี
ผลิตภัณฑ์ดีๆ ไว้ดูแลสุขภาพค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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สติกเกอร์ ไลน์
“Ple Jarunee”

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้!
ที่ Line Sticker Shop
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(6 ธันวาคม 2019 - 5 กุมภาพันธ์ 2020)
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(6 ธันวาคม 2019 - 5 กุมภาพันธ์ 2020)
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2019

คุณรุ่งทิพย์ ธงยาม

คุณแทฮัน ยุน

คุณวินท์นิศา ศรีวรรณาวีรกุล

คุณสิริพร หนูประสิทธิ์

คุณฐิติวรรณ มั่งอ่อน

คุณณัฐวดี จิรวงศาพันธุ์

คุณตปวีณา เทศชูกลิ่น

คุณวารุณี น้อยทรงค์

ผู้ที่ได้รับรางวัล
ประจำ�เดือน

กันยายน - ตุลาคม 2019
ผู้ที่ขึ้นตำ�แหน่งโกเมนได้รับรางวัล
เสื้อกล้ามไวทอป

ขึ้นตำ�แหน่งโกเมนได้รับเสื้อกล้ามไวทอป

มูลค่า 3,300 บาท ฟรี!

คุณดารณี ปานแดง
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2019

ผู้ที่ได้รับรางวัล
ประจำ�เดือน

กันยายน - ตุลาคม 2019

คุณพาฝัน ยุน
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณพนมวรรณ บรรดาศักดิ์
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณเสาวนีย์ ชวชาติ
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณศิริวรรณ สวัสดิ์รักเกียรติ
คุณ สุดคนึง เลี้ยงสุข
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณสายสุรีย์ วงศ์เจริญชัย
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณสาธิต กำ�พลพัฒนานันท์ คุณอนรรฆนง วิรยศิริ
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

สร้างโกเมนติดตัว 1 เม็ด / เดือน
ได้รับถุงเท้าไวทอป (สีขาว)

มูลค่า 850 บาท ฟรี!

สร้างโกเมนติดตัว 2 เม็ด / เดือน
ได้รับกางเกงในไวทอป

คุณปนัดดา เทศชูกลิ่น
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณกัญรินทร์ แสงมรกต
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณนภัสวรรณ์ กฐินเทศ
สร้างโกเมน จำ�นวน 2 คน

มูลค่า 1,500 บาท ฟรี!
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กันยายน 2019

กันยายน 2019

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กันยายน 2019

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กันยายน 2019

คุณมนต์สินี สิงห์กิจขจร

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ จ.จันทบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,155,530 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 404,600 บาท

ตุลาคม 2019

ตุลาคม 2019

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน ตุลาคม 2019

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน ตุลาคม 2019

คุณมนต์สินี สิงห์กิจขจร

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ จ.จันทบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,019,795 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 319,740 บาท

New Active Recruit 2019
ตุลาคม

กันยายน

คุณอดิศร ธีระนันท์
กันยายน 2019

คุณรัตนา บงกชกาญจน์
ตุลาคม 2019

จำ�นวน 12 ท่าน

จำ�นวน 7 ท่าน

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน กันยายน 2019
มียอด New Active Recruit
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ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน ตุลาคม 2019
มียอด New Active Recruit

HOKKAIDO
JAPAN

วันที่ 14-20 ตุลาคม 2019 ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ นำ�โดย 2 ผู้บริหาร พี่เปิ้ล จารุณี เดส์แน็ช และพี่ยุ้ย ดร.อาริญา
สาริกะภูติ พาเหล่าผู้นำ� และสมาชิกครอบครัวไทยธรรมบินลัดฟ้าสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น สัมผัสสายลมหนาว
ต้นฤดูใบไม้ร่วง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์น้ำ�แข็ง ในอุณหภูมิเยือกแข็ง -41 องศา!! ดื่มด่ำ�กับบรรยากาศแสนงดงามของใบไม้
เปลี่ยนสีที่รอต้อนรับการมาของพวกเรา จัดเต็มกับอาหารญี่ปุ่น ราเมนรสเลิศ และบุฟเฟต์ขาปูยักษ์!! พร้อมชิม ชม ช้อป
กันแบบเต็มอิ่มจุใจตลอด 7 วัน

北
海
道
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2020 สู่ดินแดนที่คุณจะตกหลุมรักในครั้งแรก

ท่องเที่ยวจอร์เจีย 7 วัน 4 คืน
สู่ดินแดนแห่ง 2 ทวีป ยุโรป-เอเชีย

ประเทศจอร์เจีย ดินแดนแห่งภูเขา ปลายสุดขอบทวีปเอเชีย มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี เยี่ยมชม
วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซีที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก เดินทางผ่านเส้นทางสายไหมอันงดงาม ชมป้อม
นาริกาลา และอนุสาวรียม์ ารดาแห่งจอร์เจีย ชมหลากหลายสถาปัตยกรรมแห่งมรดกโลก เทีย่ วไร่ไวน์เชอตูมกุ รนิ หนึง่ ใน
ไร่ไวน์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากเวทีโลก ชมทบิลิซี เป็นเมืองหลวง และเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อม
นาริกาลา ซึ่งเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมถ้�ำ มนุษย์ยุคหินที่เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ ช้อปปิ้งกับสินค้าราคาถูกหลากหลายในจอร์เจีย

พาคนที่คุณรัก ท่องเที่ยวไปกับเรา ครอบครัวไทยธรรม ด้วยกติกาที่คุณทำ�ได้

กติกาท่องเที่ยว

1. มีตำ�แหน่งโกเมนขึ้นไป
2. เก็บคะแนน 12 เดือน (สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม
2563) ท่องเที่ยวประมาณ ตุลาคม 2563
3. คะแนนยอดซือ้ กลุม่ ส่วนตัว 12 เดือน สะสมรวมกัน
360,000 คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ 30,000 คะแนน)
และคะแนนยอดกลุ่มของลูกโกเมนชั้นที่ 1 รวมกัน
2,400,000 คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ 200,000 คะแนน
หากมีโกเมน 8 คน เฉลี่ยยอดกลุ่มคนละ 25,000
คะแนน ต่อเดือน)
4. ต้องยื่นใบสมัคร Promotion ท่องเที่ยวก่อนวันที่
30 มิถุนายน 2563

กฎเกณฑ์การคิดคะแนน

1. ผู้สมัครทุกท่านจำ�เป็นต้องผ่านกติกาข้อแรก (ยอดซื้อกลุ่มส่วนตัวสะสม
12 เดือน รวมกัน 360,000 คะแนน) เพือ่ รับสิทธิก์ ารไปท่องเทีย่ วกับไทยธรรม
2. ผู้สมัครที่ผ่านกฎกติกาข้อแรก สามารถนำ�คะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัว
ชั้นที่ 1 มาคำ�นวณมูลค่าตั๋วตามจริง เช่น ทำ�คะแนนได้ 40% จากกติกา
จะต้องจ่ายค่าตั๋วมูลค่า 60%
3. หากมียอดกลุม่ ส่วนตัวของลูกชัน้ ที่ 1 สะสมเกินกว่า 50% ( คะแนนกลุม่
ลูกโกเมนชั้นที่ 1 สะสมเกิน 1,200,000 คะแนน) มีสิทธิ์รับการ Roll Up
คะแนนจาก Downline
4. คะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัวที่ท�ำ คะแนนเกิน 50% ของกฎเกณฑ์ข้อ 1
จะถูก Roll Up ขึ้นไปเป็นคะแนนท่องเที่ยวของ Upline ที่สมัครท่องเที่ยว
ต่างประเทศ

ให้32รางวัลกับตัวเอง และคนที่คุณรัก ไปท่องเที่ยวจอร์เจีย ประเทศสุดขอบเอเชียกับไทยธรรมกันนะคะ

ไปไต้หวันกับ
Vitop Trip 2019
We love VITOP

ข่าวดี รับปีหมูทอง! ขยายเวลาเก็บคะแนนสะสม Trip
Vitop ออกไปอีก 1 ปี เพื่อให้ทุกท่านได้ ไปท่องเที่ยว ฟรี!
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนท่�นผู้นำ� ผู้เป็นเจ้�ของศูนย์ใหญ่ และศูนย์ย่อย ผู้รักเส้นใยอัจฉริยะเพื่อสุขภ�พไวทอป
ไบโอเอนเนอร์จี ในเดือนมีน�คม 2020 ด้วยทริปท่องเที่ยวสุดประทับใจ เยือนประเทศไต้หวัน 4 วัน 3 คืน สนุกสน�น
กับก�รแช่น้ำ�แร่ในห้องพักส่วนตัว ล่องเรือชมคว�มง�มในทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีคว�มงดง�มร�วกับภ�พว�ด เปรียบ
เสมือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน นมัสก�รศ�ลเจ้�ขงจื้อ และศ�ลเจ้�กวนอู ณ วัดเหวินหวู่ เยี่ยมชมวัดจงไถฉานซื่อ
ซึ่งเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน งบประม�ณสร้�งกว่�หมื่นล้�นบ�ท ชมอุทยานเย๋หลิ่ว เดินท�งสู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่� สย�มสแควร์ไต้หวัน มีทั้งแหล่งเสื้อผ้� แบรนด์เนมต่�งๆ ด้วยเงื่อนไขสุด
พิเศษ เฉพ�ะศูนย์ใหญ่ และศูนย์ย่อยเท่�นั้น

พาคนที่คุณรัก ท่องเที่ยวไปกับเรา ครอบครัวไทยธรรม ด้วยกติกาที่คุณทำาได้
กติกาท่องเที่ยว
กฎเกณฑ์การคิดคะแนน

1. เป็นผู้นำ�ที่เปิดศูนย์ใหญ่ หรือศูนย์ย่อย
1. คะแนนทุกคะแนน นำ�ไปรวม Trip ใหญ่ต่�งประเทศ และคะแนน
2. มียอดจำ�หน่�ยไวทอป (รวมผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะ
Booming Thaidham
MBF® และเครือ่ งผลิตน้�ำ อัลค�ไลน์ไวทอป ตัง้ แต่วนั ที่ 2. คะแนนทุกคะแนน ส�ม�รถนำ�ม�คำ�นวณเป็นตั๋วฟรี หรือส่วนหนึ่ง
6 ธันว�คม 2017 ถึง 5 ธันว�คม 2019 (24 เดือน)
ของตั๋ว Vitop Trip 2020 ได้
1,500,000 คะแนน (เฉลีย่ เดือนละ 62,500 คะแนน) 3. เมื่อสิ้นสุดก�รนับคะแนน Vitop Trip ในวันที่ 5 ธันว�คม 2019
3. Vitop Trip 2020 ไม่ส�ม�รถนำ�ยอดผลิตภัณฑ์ไวทอป
ท่�นส�ม�รถนำ�คะแนน 1.5 ล้�นคะแนน ม�แลกเป็นตัว๋ ไปท่องเทีย่ ว
ไปรวมกับโปรโมชัน่ ยอดศูนย์ประจำ�เดือนได้
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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
• ชุมพร (อ.เมือง)
• นครศรีธรรมราช (อ.เมือง)
• นราธิวาส
• ปัตตานี
• ตรัง
• พังงา
• ภูเก็ต
• ระนอง
• สตูล

• สงขลา (อ.เมือง)
• สุราษฎร์ธานี
(อ.เกาะพะงัน)

• สุราษฎร์ธานี
(อ.เกาะสมุย)
• ยะลา
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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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