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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

02-363-7699
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@thaidhamhouse

Thaidham Allianze Fanpage

บ้ข อาง เนนี
้
รา

สิบหกปี นี้เริ่มจาก ความห่วงรัก
แสนห่วงนัก ควรประจักษ์ ความเข้มแข็ง
ยิ่งหัวใจ จิตกาย ทะมัดทะแมง
กระเป๋าแห้ง กลับเปลี่ยนเลือน เลื่อนเป็นรวย
ความรักนี้ สิบหกปี ที่ฟูมฟัก
แบ่งปันรัก ทักวิธี ที่ผอมสวย
บันดาลโชค ชีวีสง่า พาอำ�นวย
ล้วนแต่ช่วย เติมต่อเพิ่ม เสริมความงาม
งามนี้ งามทั้งใจ ใสทั้งหน้า
งามสง่า ทั่วทั้งกาย คลายคำ�หยาม
ล้วนคนทัก ทำ�ไรมา พาติดตาม
พันคนถาม หมื่นคนทัก น่ารักจัง
อยากขอบคุณ คนเป็นแสน ที่ร่วมสร้าง
ขีดเส้นทาง แห่งคุณค่า ของความขลัง
ร่วมใจเป็น สิบหกปี ชี้พลัง
ดุจเสียงสังข์ ส่งไทยธรรม ก้องกังวาล
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 : @thaidhamhouse

ดื่ม “น้�ำ ”
ชะลอวัย

ผลการวิจัยเป็นที่น่าตื่นเต้นว่า
กลุ่มที่ดื่มน้ำ�ด่างอัลคาไลน์ ไวทอป
มีระดับสารต้านอนุมูลอิสระใน
ร่างกายเพิ่มขี้นทุกคน 100%
ในขณะที่กลุ่มที่ดื่มน้ำ�มาตรฐาน
กลับมีระดับสารต้านอนุมูลอิสระ
ในร่างกายลดลง
ภญ.จิตชานันทน์ อภิญชญาภัฏฐ์
ตำ�แหน่ง เภสัชกรชำ�นาญการ
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น้ำ� มีความจำ�เป็นสำ�หรับสิ่งที่มี
ชีวิตทุกชีวิต คนทุกคนต้องดื่มน้ำ� และ
ต้องดื่มทุกวัน ดิฉันมีความสนใจเรื่องน้ำ�
มานานแล้ว ด้วยเหตุอ่านหนังสือพบ
ลักษณะของน้ำ�เป็น และน้ำ�ตาย น้ำ�ที่มี
พลังชีวติ และมักจะได้รบั คำ�ถามอยูเ่ สมอ
เกี่ยวกับน้ำ� เช่น ดื่มน้ำ�ยี่ห้อไหนดี น้ำ�
โมเลกุลเล็กดีหรือไม่  หรือน้�ำ ด่างมีประโยชน์
จริงไหม ซึง่ ดิฉนั ก็ตอบไปบนพืน้ ฐานความรู้
ที่มีในขณะนั้น  และเมื่อได้มาเรียนต่อใน
ระดับปริญญาโทวิทยาศาสตร์ชะลอวัย ที่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และได้เรียน
วิชา  Energy Medicine ซึ่งสอนโดย
ศ.ดร.นพ.วิจติ ร บุณยะโหตระ ซึง่ ในเนือ้ หา
วิชาได้กล่าวถึงพลังแห่งน้�ำ และน้�ำ ทีด่ ตี อ้ ง
มีลกั ษณะ 3 ประการ คือ มี pH เป็นด่าง
มีขนาดโมเลกุลเล็ก   และต้องเป็นสาร
ต้านอนุมูลอิสระ  จึงเกิดคำ�ถามขึ้นในใจ
ในประเด็นน้�ำ เป็นสารต้านอนุมลู อิสระ ซึง่
หมายถึงน้�ำ ต้องสามารถเป็นผูใ้ ห้อเิ ลคตรอน
(Electron Donor) แก่อนุมูลอิสระได้
ซึ่งสามารถวัดได้ด้วยค่า Oxidation

Reduction Potential (ORP) จึงได้ท�ำ วิจยั เพือ่
ทดสอบความเป็นสารต้านอนุมลู อิสระของน้ำ�
โดยเลือกน้�ำ จากเครือ่ งผลิตน้�ำ อัลคาไลน์ไวทอป
เนื่องจากเป็นน้ำ�ทีใ่ ห้ค่า ORP ที่เป็นลบมาก
ที่สุด หรือมีอิเลคตรอนมากที่สุดนั่นเอง จาก
การวัดด้วยเครือ่ งวัด ORP meter ทำ�วิจยั โดย
ใช้อาสาสมัครสุขภาพดีทผ่ี า่ นเกณฑ์การคัดเลือก
จำ�นวน 28 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 14
คน กลุ่มที่ 1 ให้ดื่มน้ำ�ด่างอัลคาไลน์ไวทอป
กลุ่มที่ 2 ให้ดื่มน้ำ�มาตรฐาน ขนาด 600 ml.
ภายใน 20 นาที  แล้วเจาะเลือดวัดระดับสาร
ต้านอนุมูลอิสระ ผลการวิจัยเป็นที่นา่ ตื่นเต้น
ว่า กลุ่มที่ดื่มน้ำ�ด่างอัลคาไลน์ไวทอป มีระดับ
สารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเพิ่มขี้นทุกคน
100%  ในขณะที่กลุ่มที่ดื่มน้ำ�มาตรฐานกลับ
มีระดับสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายลดลง
ด้วยจากผลการวิจัย  ทำ�ให้มั่นใจว่า  การดื่ม
น้ำ�ด่างทีม่ ีประจุลบสามารถเพิ่มระดับสารต้าน
อนุมลู อิสระในร่างกายได้ ดังนัน้ จึงอยากเชิญชวน
ให้ทุกท่านหันมาดื่ม “น้ำ�” เพื่อการชะลอวัย
กันเถอะ
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นอกจากนี้ยังมีการนำ�น้ำ�
จากเครือ่ งผลิตน้�ำ อัลคาไลน์
ไวทอปไปใช้ในงานวิจัย
ของนักศึกษาปริญญาโท
ในหลักสูตร วิทยาศาสตร์
ชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เพื่อทดสอบผลในด้าน
การปรับให้ร่างกายเป็นด่าง
และการต้านอนุมูลอิสระ

ภญ. เกศรินทร์ ชัยศิริ

เภสัชกรชำ�นาญการ รองหัวหน้า
งานบริบาลทางเภสัชกรรม งานวิชาการ
และบริบาลทางเภสัชกรรม โรงพยาบาลชลบุรี
และผู้อ�ำ นวยการศูนย์ใหญ่ไทยธรรมชลบุรี
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น้ำ�เป็นสารละลายที่ทรงพลังที่สุดใน
ร่างกาย และเป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญ
ที่สุดในกระบวนล้างพิษออกจากร่างกาย
จากการที่ดิฉันทำ�การทบทวนข้อมูลจาก
บทความวิชาการทั่วโลก พบว่า  น้ำ�ดื่ม
เพือ่ ชีวติ ควรมีคณ
ุ สมบัตเิ หล่านี  
้ คือไม่มี
สิง่ ปนเปือ้ น สารเคมี จุลนิ ทรีย์ โลหะหนัก
มีความเป็นด่าง มีเกลือแร่จำ�เป็น และมี
โครงสร้างขนาดเล็ก   ดังนั้นการเลือก
น้ำ�ดื่มที่มีคุณสมบัติครบตามที่ได้กล่าวไป
จำ�เป็นต้องเลือกน้ำ�ที่ผ่านเครื่องทำ�น้ำ�
ที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองที่น่าเชื่อถือ
รวมถึ ง สามารถตรวจคุ ณ สมบั ติ ไ ด้ จ าก
งานวิจัย โดยเครื่องผลิตน้�ำ อัลคาไลน์
ไวทอป ได้รับรางวัลเรื่องคุณภาพจาก

ประเทศจีน นอกจากนี้ยังมีการนำ�น้�ำ
จากเครือ่ งผลิตน้�ำ อัลคาไลน์ไวทอปไปใช้
ในงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทใน
หลักสูตร วิทยาศาสตร์ชะลอวัย และ
ฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เพือ่ ทดสอบผลในด้านการปรับให้รา่ งกาย
เป็นด่าง และการต้านอนุมูลอิสระ ซึ่ง
ส่งผลดีตอ่ ร่างกาย ในการชะลอความเสือ่ ม
ของเซลล์ ทำ�ให้เซลล์ของร่างกายสมดุล  
มีผลดีในการล้างพิษ ชะลอโรคเรื้อรัง  
ชะลอโรคมะเร็ง และใช้ในการรักษาร่วม
ในผูป้ ว่ ยมะเร็ง เพือ่ ปรับสภาวะให้รา่ งกาย
ไม่เหมาะกับการแบ่งตัว เพิ่มจำ�นวนของ
เซลล์มะเร็ง

3. อธิบายจุดเด่นของเครือ่ งผลิตน้�ำ อัลคาไลน์
ไวทอป ถึงรางวัลด้านคุณภาพ งานวิจัย   
ความคุม้ ค่าในการจ่ายเงินเพียงครัง้ เดียว
แต่ได้เครือ่ งผลิตน้�ำ ถึงสองเครือ่ ง ในเครือ่ ง
เดียวกัน ทั้งผลิตน้ำ�ดื่มที่มีคุณสมบัติเป็น
ด่าง และผลิตน้�ำ กรด ซึง่ นำ�มาใช้ประโยชน์
ได้หลายด้าน อธิบายถึงความคุ้มค่าของ
อายุการใช้งานของไส้กรอง และราคา

4. ประเมิน และวิเคราะห์ ความต้องการ
ของลูกค้า  พยายามช่วยแก้ไขปัญหาให้
ลูกค้า   ให้ตรงกับความต้องการ  และ
คุ้มค่ากับลูกค้า  ที่สำ�คัญที่สุดคือ  เข้าใจ
และฟังสิ่งที่ลูกค้าต้องการ   โดยทั่วไป
เ มื่ อ ทุ ก ค น ท ร า บ ข้ อ มู ล ที่ แ ส ด ง ถึ ง
เทคนิคง่ายๆ ที่ทำ�ให้ดิฉันสามารถ ประโยชน์ทช่ี ดั เจน การตัดสินใจเลือกของ
แนะนำ�เครื่องผลิตน้ำ�อัลคาไลน์ ไวทอป ที่ดีมีประโยชน์ให้กับตัวเอง และคนใน
ได้จำ�นวนหลายเครื่อง คือ
ครอบครัว จึงไม่ใช่เรื่องยาก
1. ความมั่นใจจากข้อมูลวิชาการที่มี
ดิฉันได้แนะนำ�ให้กับทุกๆ คน ที่
ความชัดเจน ตรวจสอบได้ และยืนยันถึง ดิฉันรัก และรู้จัก นำ�เครื่องผลิตน้ำ�
ประโยชน์ตอ่ สุขภาพหลายด้าน ของน้�ำ ด่าง อัลคาไลน์ ไวทอป ไปใช้ในการดูแล
โมเลกุลเล็ก
สุขภาพของคนที่เรารักทุกคน เพราะ
ดิฉันคิดว่าการป้องกัน และชะลอการ
2. ความจริงใจในการให้ข้อมูล ของ เกิดโรคเป็นสิ่งสำ�คัญ และคุ้มค่ากว่า
ประโยชน์ และความจำ�เป็นที่ทุกคนต้อง การเสียเงินจำ�นวนมากในการรักษา
ดื่มน้ำ�ด่างโมเลกุลเล็ก   การให้ข้อมูลถึง โรคมากนัก
โปรโมชั่น ส่วนลด ของแถม โดยแสดง
การคำ � นวณให้ ดู ถึ ง สิ่ ง ที่ ลู ก ค้ า จะได้ รั บ
รวมถึงดูแลเรื่องการติดตั้ง
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ทำ�ไมต้อง
น้ำ�อัลคาไลน์
ประจุพลัง

ทำ�ไมจึงต้องเป็นน้ำ�อัลคาไลน์ประจุพลังโมเลกุลเล็ก
1. รักษาสมดุลความเป็นกรดด่างของเลือด

โดยปกติเลือดแดงของเราจะมีคุณสมบัติเป็นด่าง มี pH ประมาณ 7.5 เมื่อให้
ออกซิเจนออกไปแล้วกลายเป็นเลือดดำ�มี pH ประมาณ 7.3 เมื่อ pH ของเลือด
ต่ำ�กว่า 7.3 ก็เป็นภาวะกรดสูงในเลือดได้ สภาวะความเป็นกรดในเลือดสามารถ
ทำ�ลายสุขภาพ และทำ�ให้ร่างกาย และสุขภาพเสื่อมลงได้ โดยสาเหตุเริ่มมาจาก
สภาวะความเป็นกรดด่างที่ไม่สมดุลในร่างกายนั่นเอง  แล้วค่อยๆ  กลายเป็น
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เรือ่ งใหญ่ในที่สุด ความเครียดทั้งร่างกาย และจิตใจ จะยิ่งทำ�ให้เลือด
เป็นกรด ภาวะนี้จะทำ�ให้ของเสียตกตะกอนตามเนื้อเยื่อ และข้อต่อ เป็น
สาเหตุของความเจ็บป่วย และความชรา ดังนั้นการดื่มน้ำ�อัลคาไลน์ ที่มี
ฤทธิ์เป็นด่างอ่อนๆ จะช่วยกำ�จัดความเป็นกรด และของเสียในร่างกาย
จะช่วยล้างพิษของความเป็นกรด และสร้างสมดุลกรดด่างในร่างกาย
รวมทั้งชะลอความชราของร่างกาย
น้ำ�ดื่มที่ดีที่สุด ควรมี pH ประมาณ 8.5 และเลือดจะต้องมี pH 7.5
เพือ่ ให้อวัยวะต่างๆ ในร่างกายจะทำ�งานได้ดี ดังนัน้ น้�ำ ดืม่ ทีม่ ฤี ทธิเ์ ป็นด่าง
จะต้องมีความเป็นด่างมากกว่าเลือด เพื่อไปทำ�ปฏิกิริยากับความเป็นกรด
จากเครื่องดื่ม และอาหารอื่นๆ ที่บริโภค ทำ�ให้เกิดการถ่วงดุลทำ�ให้เลือด
กลับมามี pH เป็น 7.5 ดังเดิม
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2. มีโครงสร้างขนาดเล็ก (Micro Cluster)

การทีน่ �ำ้ มีโครงสร้างขนาดเล็ก และอยูใ่ นรูปหกเหลีย่ ม จะทำ�ให้น�ำ้ ซึมผ่านเข้าออก
เซลล์ได้สะดวก โดยแทรกผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้รวดเร็ว สามารถพาสารอาหาร
และออกซิเจนเข้าเซลล์ และนำ�ของเสียออกจากเซลล์ได้ง่าย

3. ไม่มีสิ่งปนเปื้อนซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

โดยผ่านการปรับคุณภาพน้ำ�ให้ปราศจาก เชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และโลหะหนัก

4. น้ำ�อัลคาไลน์มีออกซิเจนสมบูรณ์

น้�ำ อัลคาไลน์จะมีปริมาณออกซิเจนมากกว่าน้�ำ ทีม่ คี วามเป็นกรด และมีรายงานว่า
เซลล์มะเร็งไม่ชอบอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีออกซิเจนสมบูรณ์ หรือสิ่งแวดล้อมที่
เป็นด่าง โดยนายแพทย์ออตโต วอเบิร์ก (Otto Warburg) ได้รับรางวัลโนเบล
สาขาการแพทย์ จากการพบว่า  เนื้องอกรวมทั้งเซลล์มะเร็ง จะชอบอาศัยในที่
ไม่มีอากาศ ปราศจากออกซิเจน และสิ่งที่ทำ�ให้ร่างกายมีออกซิเจนได้ตามปกติ
สิ่งนั้นก็ย่อมป้องกันการเกิดมะเร็งได้ โดยการ
สร้างสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเจริญ
ของเนื้องอก รวมทั้งเซลล์มะเร็ง

5. มี ไฮโดรเจนสูง
ทำ�ให้มีความสามารถใน
การต้านอนุมูลอิสระสูง
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ประโยชน์ของการ

1. ดูดซึมเข้าสู่เซลล์ ได้อย่างรวดเร็ว

ประจุพลัง

2. ล้างพิษออกจากเซลล์ต่างๆ

ดื่มน้ำ�อัลคาไลน์

โมเลกุลเล็ก

และทำ�ให้เซลล์ชุ่มชื้นได้อย่างรวดเร็ว
มากกว่าน้ำ�ทุกรูปแบบ

ในร่างกาย ทำ�ให้กระตุ้นการไหลเวียน
โลหิต และกระตุ้นภูมิต้านทาน

3. ช่วยควบคุมน้ำ�หนัก
4. ช่วยเรื่องกรดไหลย้อน และลด

ความดันโลหิตในผู้มีความดันโลหิตสูง
หากดื่มในปริมาณที่มากเพียงพอ
อย่างน้อย 2.4 ลิตร/วัน หรือ 10 แก้ว
ต่อวัน
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5. ลดความเป็นกรดในร่างกาย ทำ�ให้เลือดเป็นด่าง
6. มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ชะลอความเสียหายของ

เซลล์จากอนุมูลอิสระ และชะลอความชรา

7. มีแร่ธาตุที่ท�ำ ให้เลือดเป็นด่างมากมาย เช่น
แคลเซียม แมกนีเซียม โปแตสเซียม

8. เพิ่มปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือด
9. ล้างพิษ และกำ�จัดเมือกที่เกาะผนังลำ�ไส้ ทำ�ให้ลำ�ไส้
ดูดซึมสารอาหารได้สมบูรณ์

10. เต็มไปด้วยประจุของไฮดรอกซิล ไอออน
(Hydroxyl Ion) เพิ่มพลังงานให้กับเซลล์
ทำ�ให้สมองแจ่มใส และตื่นตัว
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ประโยชน์ของ
น้ำ�กรดจาก
เครื่องผลิตน้ำ�
อัลคาไลน์ ไวทอป

ท่อน้ำ�ด่าง

ท่อน้ำ�กรด

เครื่องผลิตน้ำ�อัลคาไลน์ ไวทอป สามารถผลิตน้ำ�กรดที่ pH 5.5
ออกมาทางท่อด้านล่าง ในขณะที่ผลิตน้ำ�ด่างใน pH ที่เป็นด่าง
หลายระดับ ออกมาทางท่อด้านบนสำ�หรับบริโภค น้ำ�กรดที่
เครื่องผลิตได้ ควรบรรจุในภาชนะ ไม่ควรทิ้งให้เสียเปล่า
เพราะมีประโยชน์อย่างมากมายมหาศาล
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1

ประโยชน์ของน้ำ�กรด pH 5.5

2

3

ทำ�ความสะอาดผิวหน้า ใช้สระผม เนื่องจากมีคุณสมบัติ
เป็นคอนดิชั่นเนอร์ หรือสาร
และลำ�ตัว

ฆ่าเชื้อโรค ช่วยอาการ
ผื่นแพ้ หรือติดเชื้อ
ที่ผิวหนัง

ปรับสภาพเส้นผมตามธรรมชาติ
ทำ�ให้ผมเรียบลื่น ไม่ชี้ฟู

ใช้เป็นน้�ำ ยาบ้วนปาก
ฆ่าเชื้อโรคในช่องปาก
โดยไม่ดื่มเข้าไป

ลดสิวอักเสบ และ
ลดโอกาสการเกิดสิว

7

ใช้รดน้�ำ ต้นไม้

9

8
ทำ�ให้พืช ผัก เติบโต
งอกงามเร็วขึ้น
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6

5

4

ทำ�ให้ดอกไม้ที่ตัดมา
ปักแจกัน อยู่นานขึ้น

ลดการเกิดเชื้อรา
ของต้นกุหลาบ

เครื่องผลิตน้ำ�

อัลคาไลน์ ไวทอป
(VITOP WATER
IONIZER SYSTEM)

ใช้หลักการการแยกน้�ำ ด้วยกระแสไฟฟ้า
ทำ�ให้ได้น�ำ้ ด่าง และน้�ำ กรด ทีม่ คี วาม
คงตัวสูง เป็นวิธกี ารผลิตน้�ำ อัลคาไลน์
วิธเี ดียว ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับให้มกี ารวิจยั
ตีพิมพ์ ในวารสารการแพทย์
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เครื่องผลิตน้ำ�อัลคาไลน์ ไวทอป ประกอบด้วย
1. ชุดพรี-ฟิลเตอร์
ระบบปรับคุณภาพของน้ำ�

เป็นเครื่องปรับคุณภาพของน้ำ� เพื่อเตรียม
น้ำ�ให้มีสภาพเหมาะสมที่สุด เพื่อผลิตเป็น
น้ำ�อัลคาไลน์ ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ชุดกรองโพลีโพรพิลีน ฟิลเตอร์
(พีพี ฟิลเตอร์)
ส่วนที่ 2 ชุดกรองแอคติเวท คาร์บอน

2. ชุดเครือ่ งผลิตน้�ำ อัลคาไลน์ ไวทอป

เป็นเครื่องผลิตน้ำ�อัลคาไลน์ ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ชุดกรองแอคติเวท  คาร์บอน
และธาตุเงินบริสุทธิ์ (Activated Carbon
with Silver Impregnation) เชื้อจุลินทรีย์
ที่ถูกกรอง   จะถูกทำ�ลายโดยเกลือของ
ธาตุเงินบริสุทธิ์
ส่วนที่ 2 ชุดกำ�เนิดแสงอัลตราไวโอเลต
UV Lamp ทำ�ลายเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ�
ส่วนที่ 3 ชุด MBF® (Microelement
Bioactivity Fibre)  เป็นส่วนที่มี MBF®
ทีม่ าจากส่วนผสมของแร่ธาตุ 42 ชนิด เมือ่
น้�ำ ไหลผ่าน MBF® ก็เท่ากับน้�ำ นัน้ ได้รบั รังสี
ฟาร์ อินฟราเรด (Far-Infrared Ray) ที่
ความยาวคลืน่ นี้ จะทำ�ให้อณูของน้�ำ ถูกสั่น
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ด้วยพลังงาน ทำ�ให้น้ำ�เปลี่ยนจากโครงสร้างกลุ่มใหญ่ มาเป็นโครงสร้างกลุ่มเล็ก
เรียกว่า Small Cluster หรือ Microcluster เมือ่ น้�ำ มีโครงสร้างขนาดเล็ก แรงตึงผิว
ของน้ำ�จะลดลง น้ำ�จะผ่านผนังเซลล์ได้โดยง่าย ทำ�ให้นำ�ทั้งสารอาหาร และ
ออกซิเจนไปให้เซลล์ได้อย่างเต็มที่ และน้ำ�ยังแตกตัวเป็นประจุไฟฟ้า  เกิดเป็น
ประจุไฟฟ้าลบ ซึ่งมีฤทธิ์ทำ�ลายอนุมูลอิสระในร่างกายได้
ส่วนที่ 4 ชุดผลิตน้�ำ อัลคาไลน์ โมเลกุลเล็กทีม่ ปี ระจุลบ (Vitop Water Ionizer
Unit) ผลิตน้�ำ ดืม่ ทีม่ คี วามเป็นด่างเพือ่ สุขภาพ เป็นน้�ำ โครงสร้างโมเลกุลขนาดเล็ก
ปลอดภัย สามารถแพร่ผ่านผนังเซลล์ได้ดี ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด และ
กระตุ้นการเผาผลาญของเซลล์ ประจุลบบนโมเลกุลของน้ำ�ช่วยต้านอนุมูลอิสระ
ช่วยชะลอความชรา และป้องกันร่างกายจากโรคมะเร็ง และโรคแห่งความเสื่อม
หลายชนิด โดยขณะทีเ่ ครือ่ งทำ�การผลิตน้�ำ อัลคาไลน์ ก็จะผลิตน้�ำ แอซิดกิ (Acidic
Water) ที่มีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อนๆ ที่เหมาะสำ�หรับการใช้กับผิว เช่น อาบน้ำ�
หรือล้างหน้าออกมาด้วย

รางวัลที่ VITOP WATER IONIZER ได้รับ
ปี 2005 : มีรายชื่อในผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เทคโนโลยีสงู โดยคณะกรรมการเทคโนโลยี
สุขภาพ ประเทศจีน
ปี 2004 : มีรายชือ่ ใน 1 ใน 10 ผลิตภัณฑ์
ผลิ ต น้ำ � ดื่ ม คุ ณ ภาพยอดเยี่ ย มที่ สุ ดใน
ประเทศจีน
ปี 2004 : มีรายชื่อในผลิตภัณฑ์สำ�หรับ
นักกีฬา โดยกระทรวงการกีฬา ประเทศจีน
ปี 2004 : ได้รับรางวัล 3.15 label โดย
สมาคมคุ้มครองผู้บริโภค ประเทศจีน
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กระติกผลิตน้ำ�
อัลคาไลน์ ไวทอป
กระติกผลิตน้ำ�อัลคาไลน์ ได้มีการพัฒนามากว่า 10 ปี เพื่อเป็น
อุปกรณ์ในการผลิตน้ำ�อัลคาไลน์โมเลกุลเล็ก ที่พกพาสะดวกขณะ
เดินทาง หรือไว้ใช้ในทีท่ �ำ งาน โดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตโดยใช้แร่ธาตุ
แมกนีเซียม และแม่เหล็กเซรามิค ในสัดส่วนที่กระตุ้นให้น้ำ�มีการแตกตัว
โดยปราศจากการใช้ ไฟฟ้า
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กระติ ก ผลิ ต น้ำ � อั ล คาไลน์
ไวทอปทำ�งานอย่างไร
เราสามารถใส่น�ำ้ ดืม่ ธรรมดา หรือแม้แต่
น้ำ�กรองที่ผ่านขบวนการ Reverse
Osmosis (น้�ำ RO) ลงในกระติกผลิตน้�ำ
อัลคาไลน์ไวทอป ซึ่งกระติกผลิตน้ำ�
เทคโนโลยีสูงนี้ จะเปลี่ยนน้ำ�ที่มีความ
เป็นกรด หรือเป็นกลาง ให้เป็นน้ำ�
อัลคาไลน์โมเลกุลเล็กทีม่ คี า่ pH ระหว่าง
8.5–9.5 ได้ในเวลาไม่กี่นาที และ
กลายเป็นน้ำ�ต้านอนุมูลอิสระ ที่มีค่า
การต้านอนุมูลอิสระสูง ระหว่าง -100
ถึง -400 ORP (Oxidation Reduction
Potential) ขึน้ กับปริมาณน้�ำ ทีเ่ ราใส่ลง
ไปในกระติก

ค่า  ORP คือชนิดของดัชนีที่แสดงถึง
ระดับความสามารถในการต้านอนุมลู อิสระ  
ซึ่งของเหลวที่มีค่า ORP สูง  จะให้คา่
ORP ที่เป็นลบ โดยทั่วไป ORP จะวัด
ในหน่วยมิลลิโวลต์ (mV) น้�ำ ทีเ่ รารูจ้ กั
โดยทัว่ ไป เช่น น้�ำ ประปา  น้�ำ บาดาล
น้�ำ พุ และน้�ำ รีเวอร์สออสโมซิส (Reverse
Osmosis–R/O) ต่างก็มีค่า ORP ที่สูง
ถึง +300 mV อวัยวะแต่ละอวัยวะใน
ระบบย่อยอาหารของเรา (ซึ่งก็ประกอบ
ไปด้วยน้ำ�) มีระดับค่า  ORP ที่เฉพาะ
เจาะจงตัง้ แต่ -100 ถึง -250 mV ยิง่ ค่า
ORP มีความเป็นลบมากเท่าไร ยิ่งมี
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ
สูงขึ้นเท่านั้น
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คุณสมบัติของกระติกผลิต
น้ำ�อัลคาไลน์ ไวทอป

1. เพิ่มค่าความเป็นด่างของน้ำ�ที่ใส่ลงไป สูงถึง
8.5-9.5 ในเวลาไม่กี่นาที
2. เพิ่มความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ
ของน้ำ� โดยมีค่า ORP ระหว่าง -100
ถึง -400
3. เพิ่มไฮโดรเจนในน้ำ�
4. ผลิตน้ำ�ด่างประจุพลังโมเลกุลเล็ก
5. กำ�จัดคลอรีน ฟลูออไรด์ และ โลหะหนักที่
ปนเปื้อนในน้ำ�
6. เพิ่มแร่ธาตุจำ�เป็น ซึ่งช่วยให้ร่างกายดูดซึม
วิตามิน และแร่ธาตุได้ดีขึ้น
7. น้ำ�ที่ผลิตได้มีกลิ่น และรสชาติดีขึ้น
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กระติกผลิตน้ำ�อัลคาไลน์ ไวทอป
ประกอบด้วยฟิลเตอร์ (ตัวกรอง) ถึง 4 ชนิด
1

Pp Filter
กำ�จัดสนิมเหล็ก
สิ่งตกค้าง
สิ่งสกปรก และ
ตะกอนต่างๆ

2

Compound
Alkaline Filter
ทำ�ให้น�ำ้ กลายเป็น
ด่าง และเป็นน้ำ�ที่มี
คุณสมบัติในการ
ต้านอนุมูลอิสระสูง

3

4

Anti-Scale Filter
ทำ�ให้น้ำ�อ่อนนุ่มขึ้น
ไม่กระด้าง และ
รสชาติดี

Ultra-Filtration
Filter
กำ�จัดสารแขวนลอย
แบคทีเรีย ไวรัส
และเชื้อโรคต่างๆ

น้ำ�ที่มี ไฮโดรเจนสูง จะทำ�ให้น้ำ�มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระสูง
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กระบอกผลิต

น้ำ�อัลคาไลน์
ส่วนตัวไวทอป

กระบอกผลิตน้�ำ อัลคาไลน์ส่วนตัว
ไวทอป พกพาสะดวกติดตัว
ไปได้ทุกที่ ทุกเวลา เปลี่ยน
น้ำ�ดื่มธรรมดา ให้กลายเป็น
น้ำ�อัลคาไลน์โมเลกุลเล็ก
มีฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระสูง

22

คุณสมบัติของกระบอกผลิตน้ำ�อัลคาไลน์ ไวทอป
• เพิ่ม pH ของน้ำ�ตั้งแต่ 8.5 – 10
• ปราศจากสาร BPA
• มีการกรองถึง 4 ขั้นตอน คือ

1. การกรองด้วยคาร์บอน

และแร่เงิน
2. กรองด้วยวัสดุผลิต
น้ำ�อัลคาไลน์ที่ pH 8.5-10
3. ตัวกรอง OPR Media ทำ�ให้
น้ำ�ที่ผ่านตัวกรองมีความเป็น
สารต้านอนุมูลอิสระสูง

4. ตัวกรองที่ใส่ลูกบอล

ฟาร์ อินฟราเรด ทำ�ให้
น้ำ�ที่กรองได้เปลี่ยนเป็น
น้ำ�โมเลกุลเล็ก
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• น้ำ�ที่ได้มีไฮโดรเจนสูง มีประสิทธิภาพใน
  การต้านอนุมูลอิสระสูง
• ผ่านการรับรองจากองค์การอาหาร และยา 
  ประเทศจีน
• มีความทนทานสูง
• ใช้งานง่าย เพียงเติมน้ำ�ดื่มใดๆ ลงไป กระบอก
  จะผลิตน้ำ�อัลคาไลน์ให้ท่านในเวลาเพียงไม่กี่นาที

สาร BPA เป็นสารเคมีประเภทโพลีคาร์บอเนต

(Polycarbonate Plastic)เป็นวัตถุดิบสำ�คัญ ที่
นำ�มาใช้ในการผลิตพลาสติก   มีคุณสมบัติช่วยให้
ผลิตภัณฑ์พลาสติกมีความแข็งแรง ใส ไม่แตกง่าย
แต่ ห ากผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก พวกนี้ โ ดนความร้ อ น
จากการต้ม นึ่ง สเตอริไลซ์ หรือการตากแดดเป็น
เวลานานๆ สาร BPA ในผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดนัน้
จะหลุดปะปนในอาหารที่บรรจุอยู่ในภาชนะนั้นด้วย  
เช่น ขวดน้ำ�พลาสติก ขวดนมพลาสติก ถ้วย ชาม
เป็นต้น
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มีการทดลองในหนูพบว่า  BPA เป็นสารที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเกิดมะเร็ง
เต้านม และมะเร็งในต่อมลูกหมาก และส่งผลต่อความผิดปกติทางพันธุกรรม
ของเซลล์ในร่างกาย มีผลต่อการสร้างเซลล์สมอง ระบบประสาท ความทรงจำ�
การเรียนรู้ มีผลต่อฮอร์โมนการเจริญเติบโต และการสืบพันธุ์ ทำ�ให้เด็กเป็น
หนุ่มเป็นสาวเร็วเกินไป เด็กมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคอ้วน และไฮเปอร์แอคทีฟ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน และโรคหัวใจ ยิ่งสะสมในร่างกายมาก
เท่าใด ก็จะยิ่งไปลดศักยภาพการทำ�งานของร่างกายมากขึ้น
ที่สำ�คัญคือ เด็กทารกเมื่อได้รับสาร BPA ก็จะส่งผลกระทบ
ที่รุนแรงมากกว่าในเด็กโต หรือผู้ใหญ่
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เครื่องฟอกอากาศในห้องไวทอป

กำ�จัด PM 2.5
ได้ถึง 96.7%

ทำ�ไมเราจึงควรมีเครื่องฟอกอากาศไว้ในบ้าน

จากงานวิจยั ของหน่วยงานดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(United States Environmental Protection Agency) พบว่า  อากาศ
ภายในบ้านมีมลภาวะมากกว่าอากาศภายนอกบ้านถึง 5 เท่า  ทั้งนี้เนื่องจาก
การหมุนเวียนอากาศภายในบ้าน รวมทัง้ สารเคมีตา่ งๆ ในการทำ�ความสะอาดบ้าน
ฝุน่ ละออง และเชือ้ รา รวมถึงสปอร์ของเชือ้ รา แบคทีเรีย และสารก่อภูมแิ พ้ท่ี
สะสมในบ้านหากการระบายอากาศไม่ดพี อ การมีเครือ่ งฟอกอากาศไว้ในบ้าน
จึงเป็นสิ่งจำ�เป็น
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เครื่องฟอกอากาศภายในห้องไวทอป
มีความจำ�เป็นสำ�หรับผู้ใดบ้าง

• ผูท้ เ่ี ป็นภูมแิ พ้ หอบหืด และโรคทางเดินหายใจ ท่านจะรูส้ กึ โล่งปอด
และหายใจสะดวกขึ้น
• ผู้ป่วย และผู้ที่ติดเชื้อได้ง่าย เครื่องฟอกอากาศไวทอปจะสามารถ
ทำ�ให้อากาศภายในห้องของท่านปราศจากเชื้อโรคในอากาศได้
• ผู้ที่ต้องการสูดอากาศที่สะอาด ปราศจากมลภาวะ และ
เชื้อโรคต่างๆ ที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ

เครื่องฟอกอากาศไวทอปทำ�งานอย่างไร

เครื่องฟอกอากาศไวทอปใช้ HEPA Filter (High-efficiency particulate
absorption Filter) คือ แผ่นกรองอากาศที่ใช้ในหน่วยงานการแพทย์
รถยนต์ เครื่องบิน แผ่นกรองได้มาตรฐานคือมีประสิทธิภาพในกรอง
96.70 % ที่อนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน จะถูกกรองออกไป ซึ่งรวมถึง
สารก่อภูมิแพ้   แบคทีเรีย และไวรัสบางชนิด นอกจากนี้ เครื่องฟอก
อากาศไวทอป ยังผลิตประจุลบ หรือวิตามินอากาศ ซึ่งกระตุ้นการหลั่ง
สารสื่อประสาทซีโรโทนิน (Serotonin) ทำ�ให้เรารู้สึกผ่อนคลาย ประจุลบ
ยังทำ�ให้สารพิษต่างๆ ซึ่งแขวนลอยในอากาศจับตัวกัน และตกลงมาทำ�ให้
อากาศในห้องสะอาด และสดชื่น
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เครื่องฟอกอากาศไวทอป ประกอบด้วยตัวกรองถึง 5 ระบบ

1. Pre-Activate Carbon Filter กำ�จัดกลิ่นทุกชนิดจากอากาศ
2. Cold Catalyst Filter ช่วยดูดซับสารเคมี  สารฟอร์มาลดีไฮด์
(Formaldehyde) เบนซิน (Benzene) และพวกสารประกอบอินทรีย์ตา่ งๆ
เช่น ไอน้ำ�มัน ควันรถ ควันบุหรี่ พรม กาว น้ำ�ยาทำ�ความสะอาดบ้าน
น้ำ�ยาเช็ดกระจก น้ำ�ยาล้างห้องน้ำ� หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
3. HEPA Filter กรองอนุภาคขนาดเล็ก 0.1-0.3 ไมครอนออกจากอากาศ
4. Germicidal Activated Carbon Filter กรองเชื้อโรคต่างๆ แบคทีเรีย
และไวรัสบางชนิด
5. Anti-Formaldehyde Filter  คือการป้องกันกลิ่นฉุนที่ทำ�ให้เกิดการแสบ
ในโพรงจมูก ป้องกันการเกิดมะเร็งปอด โดยสารฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde)
เป็นสารอันตรายที่มักแอบแฝงในสีงานพิมพ์ และการสกรีนพลาสติก

Pre-Activate
Carbon Filter
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Cold Catalyst HEPA Filter
Filter

Germicidal
AntiActivated
Formaldehyde
Carbon Filter Filter

เทคโนโลยีพิเศษของเครื่องฟอกอากาศไวทอป

1. ผลิตประจุลบ กำ�จัดอนุภาคที่ขนาดเล็กกว่า 0.1 ไมครอน ได้แก่
ละอองเกสรต่างๆ แบคทีเรีย สารก่อภูมิแพ้ และฝุ่น ซึ่งเป็นอันตรายต่อ
ทางเดินหายใจ
2. หลอด UV ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และไวรัสในอากาศ

หลอด UV ของเครื่องฟอกอากาศไวทอป

หลอด UV ของเครื่องฟอกอากาศไวทอป ให้แสง UV-C ซึ่งไม่เป็นอันตราย
ต่อมนุษย์ แต่มีประสิทธิภาพสูงในการกำ�จัดเชื้อโรคขนาดเล็ก ได้แก่
แบคทีเรีย และไวรัส
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9เครื่อคุงฟอกอากาศไวทอป
ณสมบัติที่โดดเด่นของ
1. เครื่องฟอกอากาศไวทอป

ได้จดสิทธิบัตรของเทคโนโลยีการผลิต
เครื่องฟอกอากาศ ที่ท�ำ ให้เกิดบรรยากาศ
ที่มีความพอดีของประจุลบ และประจุบวก
ในอากาศ สร้างอากาศที่เหมือนกับ
อากาศที่สดชื่นตามป่าเขา
2. ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการกรองเชื้อโรค
และสิ่งปนเปื้อนในอากาศ ใช้การกรองถึง
5 ระดับ
3. กำ�จัดแบคทีเรีย
4. กำ�จัดกลิ่น
5. ป้องกันการเกิดภูมิแพ้ และโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจ
6. ป้องกันผิวแห้ง ทำ�ให้ผิวยังคงมี
ความชุ่มชื้น และอ่อนเยาว์
7. ผลิตประจุลบ หรือวิตามินอากาศ
8. กำ�จัด PM 2.5 ได้ถึง 96.7%
9. เครื่องเดินเงียบ และมีปุ่มปรับอัตโนมัติ
ขณะนอนหลับ
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เครื่องฟอกอากาศ

ในรถไวทอป

มลภาวะในรถเป็นสิง่ ทีเ่ รามองไม่เห็น และเป็นภัยเงียบต่อระบบหายใจ
และสุขภาพของเราอย่างยิ่ง ปกติแล้วระบบเครื่องปรับอากาศในรถ
ไม่สามารถกำ�จัดสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ ได้แก่ ก๊าซพิษ สารก่อภูมิแพ้
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ H1N1 ไวรัสไข้หวัดใหญ่ SARS ฟอร์มัลดีไฮด์
ฝุ่น PM2.5 ไวรัสไข้หวัดใหญ่ แบคทีเรีย ละอองเกสรขนาดเล็ก สาร
TVOC (Total Volatile Organic Compounds) ซึ่งเป็นกลุ่มของ
สารประกอบเคมีอนิ ทรีย์ หากได้รบั เป็นจำ�นวนมาก และได้สะสมเป็นเวลา
นานหลายๆ ปี จะส่งผลเสียต่างๆ ต่อร่างกาย เช่น โรคผิวหนัง โรค
ระบบทางเดินหายใจ โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น ควันบุหรี่
นิโคติน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ขนสัตว์ กลิ่นไม่พึงประสงค์ และสารเบนซิน
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อันตรายจากการมีมลภาวะทางอากาศในรถ

คลอดก่อนกำ�หนด ความผิดปกติของทารกในครรภ์ การเรียนรู้บกพร่อง
เป็นพิษต่อตับ

ทำ�ไมต้องติดเครื่องฟอกอากาศในรถไวทอป

อากาศภายในรถยนต์จะมีมลภาวะทางอากาศมากกว่าภายนอก
รถยนต์ถึง 5 เท่า ตัวอย่างเช่น ฝุ่น PM 2.5 ฝุ่น PM 10 ฝุ่นละออง
ต่างๆ ละอองเกสร ก๊าซพิษ ไวรัสชนิดต่างๆ และแบคทีเรีย ที่ระบบ
อากาศของรถยนต์ไม่สามารถกรองได้ ก็จะตกค้างหมุนวนอยู่ภายในรถ
มลภาวะทางอากาศเหล่านี้เป็นอันตราย และก่อให้เกิดผลเสียต่อ
สุขภาพของผูใ้ ช้รถ และครอบครัว เครือ่ งฟอกอากาศในรถไวทอปจะ
ทำ�หน้าทีค่ ดั กรอง และจับสิ่งต่างๆ เหล่านี้ออกอย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสุขภาพของคุณ และคนที่คุณรัก
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ประโยชน์ของเครื่องฟอกอากาศในรถไวทอป

1. ผลิตประจุลบซึ่งสามารถจับกับควัน ฝุ่น ละอองเกสร ทำ�ให้สิ่งแขวนลอย
เหล่านั้นตกลงมา ไม่เป็นมลภาวะในอากาศอีกต่อไป
2. เหมาะสำ�หรับผู้ที่มีภาวะภูมิแพ้เรื้อรัง และทำ�ให้การเดินทางโดยรถยนต์
มีความสดชื่น ทางเดินหายใจโล่ง
3. ต้านและฆ่าเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย ซึ่งติดต่อทางอากาศได้ถึง 90%
ทำ�ให้ลดโอกาสการติดเชื้อทางอากาศ

หลักการทำ�งานของเครื่องฟอกอากาศในรถไวทอป

เครื่องฟอกอากาศในรถไวทอป มีสายชาร์ทเสียบเข้ากับที่เสียบจุดบุหรี่
ทันทีที่ทา่ นสตาร์ทเครื่องรถยนต์ เครื่องจะทำ�งานทันทีโดยอัตโนมัติ และ
ทำ�การปล่อยประจุลบ หรือวิตามินอากาศออกมา  ประจุลบจะทำ�หน้าที่
ทำ�ความสะอาดอากาศในรถของท่าน โดยการจับกับฝุ่นละออง เกสร
ดอกไม้ ฝุ่นจากความเสื่อมของเฟอร์นิเจอร์ตา่ งๆ ในรถ ควันบุหรี่ เชื้อรา
ต่างๆ และสารแขวนลอยต่างๆ ในอากาศ นอกจากนี้ ประจุลบยังทำ�ให้
สมองของท่านหลั่งสารซีโรโทนิน ทำ�ให้ท่านรู้สึกสงบและผ่อนคลาย และ
ให้ความรู้สึกสดชื่นเหมือนอยู่ในป่า ใกล้น้ำ�ตก หรือยอดเขา ซึ่งเป็นอากาศ
ที่มีประจุลบอยู่มาก

เครื่องฟอกอากาศในรถไวทอป
ระบบผลิต
ประจุลบ

หลอด
รังสียูวี

ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงใน
การสร้างประจุลบ

กำ�จัดเชื้อโรคต่างๆ
ออกจากอากาศ

ตัวกรอง
อากาศ

ระบบกรองอากาศ
หลายชั้น
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ส่วนประกอบของเครื่องฟอกอากาศในรถไวทอป
1. ระบบสร้างประจุลบ (Negative Ion Generator)

ผลิตประจุลบออกมาอย่างต่อเนือ่ ง ประจุลบจะไปจับกับอนุภาคทีม่ ปี ระจุบวก
ได้แก่   ฝุน่ ละออง  เชือ้ โรคต่างๆ  แบคทีเรีย  ละอองเกสร  ควันบุหรี่  
และสารก่อภูมแิ พ้  ซึง่ สามารถจับสิง่ แขวนลอยเหล่านีไ้ ด้มากกว่า 4 ล้านชิน้
ต่อเนือ้ ที่ 1 ลูกบาศก์เซ็นติเมตร

2. ไส้กรอง 3 ระดับ

ด้วยเทคโนโลยีชน้ั สูง (Unique 3-Stage Filtration Technology)

ไส้กรอง 3 ระดับด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง
Activated
Carbon Filter

ระบบกรอง
อากาศ

Photocatalyst
Filter
HEPA Filter

เครื่องเดินเงียบด้วยความถี่
26-48 เดซิเบล ปราศจากเสียง
การทำ�งานของเครื่อง
34

3. หลอดรังสียูวี (UV Lamp Sterilization)

ฆ่าเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย สารพิษจากเชื้อรา  และสปอร์ของเชื้อรา 
รวมทั้งเชื้อไข้หวัดใหญ่ Swine Flu และเชื้อ SARS เป็นชนิดเดียวกับ
ที่ใช้ฆ่าเชื้อในห้องปลอดเชื้อของโรงพยาบาล
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ความสามารถในการกรองสูงสุด

ฝุ่น Pm 2.5

98%

เบนซิน

ฟอร์มัลดี ไฮด์

95% 90%

แบคทีเรีย

99%

กลุ่มของ
สารประกอบ
เคมีอินทรีย์
ซึ่งส่งผลเสีย
ต่อร่างกาย

96%

คุณสมบัติที่โดดเด่นของ
เครื่องฟอกอากาศไวทอป
1. 3 การทำ�งานในเครือ่ งเดียว คือ

ฟอกอากาศในรถ ให้ประจุลบ
และฆ่าเชื้อโรคในอากาศ
2. ระบบเตือนการเปลี่ยนไส้กรอง
อัตโนมัติ
3. ระบบเตือนสภาพอากาศภายในรถ
อัตโนมัติ
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ปลอกคอแม่เหล็ก
อินฟาร์เรดไวทอป
ซ่อม สร้าง ป้องกัน
บำ�รุง กระดูกคอเสื่อม

โรคกระดูกคอเสื่อม
นับเป็นอีกหนึ่งโรคของการเจ็บปวดของกระดูกที่
พบได้มากในปัจจุบัน สาเหตุสำ�คัญคือ เมื่ออายุมากขึ้น ข้อต่อต่างๆ ระหว่าง
กระดูกคอแต่ละปล้อง ที่ได้รับแรงกระแทกมานาน มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
โครงสร้างไป  เช่น  ปริมาณน้ำ�เลี้ยงข้อต่อลดลง  และมีความยืดหยุ่นลดลง
ส่งผลให้สว่ นอืน่ ทีอ่ ยูร่ อบข้างต้องรับแรงกระแทกมากขึน้ กว่าเดิม รวมถึงมีหนิ ปูน
มาเกาะกระดูก และเอ็นพังผืดต่างๆ ทำ�ให้หนาตัวขึน้ สิง่ ต่างๆ เหล่านี้จะกดทับ
เส้นประสาท ทำ�ให้เกิดอาการต่างๆ มักเกิดตรงบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวมาก
คือที่  หลังคอ  และหลังเอว  เมื่อเข้าสู่วัยกลางคนขึ้นไป  จากภาพรังสีของ
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คนทั่วไปพบว่า  คนอายุ 50 ปี จำ�นวนร้อยละ 50 จะมีอาการกระดูกคอเสื่อม
และคนอายุ 65 ปี พบเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75-85
ลักษณะอาการของโรคกระดูกคอเสือ่ ม เมือ่ เกิดขึน้ หินปูนทีเ่ กาะกระดูก และ
เอ็นจะไปกดเส้นประสาท ทำ�ให้เกิดอาการปวดคอร้าวไปยังแขน และเกิดอาการชา
ที่แขน มักปวดหลังคอบริเวณ 2 ข้างของกระดูกสันหลัง อาจปวดร้าวขึ้นไปถึง
ท้ายทอย หรือลงมาบริเวณสะบัก และปวดมากขึ้น เมื่อมีการเคลื่อนไหว หรือ
ออกแรง ถ้าไม่มีการปวดร้าวมาที่แขน แสดงว่ายังไม่มีการกดเส้นประสาท แต่
จะปวดกระดูก และข้อต่างๆ ในกระดูกสันหลัง ซึ่งมีการเสื่อมสภาพไป
38

การบำ�บัดกระดูกคอเสื่อมแบบแพทย์ทางเลือก

ปลอกคอแม่เหล็กอินฟราเรดไวทอป ถูกออกแบบให้มคี วามทันสมัย โดยใช้
แม่เหล็กเพื่อการบำ�บัดถึง 20 ชิ้น ความแรงของแม่เหล็กชิ้นละ  2,200  เกาส์
ซึง่ แม่เหล็กในทางการแพทย์มปี ระสิทธิภาพในการรักษาเริม่ ต้นที่ 200 เกาส์ วัสดุ
ที่ใช้ประกอบด้วยเส้นใย MBF® ซึ่งให้คลื่นฟาร์ อินฟราเรด  ที่มีความยาวคลื่น
ระหว่าง 4-14 µm (ไมโครเมตร) ซึง่ เป็นช่วงคลืน่ ของรังสีฟาร์ อินฟราเรด หรือ
รังสีใต้แดง รังสีแห่งการรักษา รังสีแห่งชีวิต เป็นรังสีที่มีคุณประโยชน์มากมาย
ในทางการแพทย์ ในการลดอักเสบ ลดบวม ลดปวด ซ่อม และกระตุน้ การสร้าง
เนื้อเยื่อ
แม่เหล็กในทางการแพทย์
ให้ผลในการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดใน
เส้นเลือดฝอยเล็กๆ ให้พลังงานแก่เซลล์ เพื่อให้เซลล์ซ่อมแซมตัวเอง ทั้งเซลล์
เนื้อเยื่อ ข้อต่อ กระดูก และกระดูกอ่อน ลดอักเสบ และลดบวม พลังแม่เหล็ก
เฉพาะที่ (Static Magnet) ให้ผลในการลดปวด สามารถใส่เป็นครั้งๆ หรือใส่
ต่อเนื่อง
Energy Medicine

คลื่นพลังงานเพื่อการบำ�บัด
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ปัจจุบันนี้ยา่ งเข้าปีที่ 10
แล้วค่ะ คุณพ่อไม่มี
เชื้อมะเร็งในร่างกาย
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
ไม่มีโรคประจำ�ตัวใดๆ

คุณวราภัสร์ สุทธิชยาพิพัฒน์
อายุ 49 ปี จ.นครศรีธรรมราช
อาชีพ นักธุรกิจไทยธรรม

น้ำ�มีความสำ�คัญต่อร่างกายอย่างมาก   ดังนั้นคุณภาพของน้ำ�ที่เราดื่ม   จึง
มีความสำ�คัญไม่แพ้ปริมาณของน้ำ�ที่ดื่มเช่นกัน ครอบครัวของดิฉันได้ติดตั้งเครื่อง
ทำ�น้ำ�อัลคาไลน์ไวทอปมาเป็นเวลา  9  ปีแล้วค่ะ  เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้
ดืม่ น้�ำ เพือ่ สุขภาพ และจำ�หน่ายน้�ำ ด่างจากเครือ่ งผลิตน้�ำ อัลคาไลน์ไวทอปให้กบั คนที่
รักสุขภาพอีกด้วย จากประสบการณ์โดยตรง คือคุณพ่อของสามี ป่วยเป็นมะเร็งลำ�ไส้
ระยะที่ 2 แพทย์ทำ�การผ่าตัด และให้คีโม ดิฉันจึงให้ท่านรับประทานผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารของไทยธรรม และดื่มน้ำ�ด่างควบคู่ไปด้วย โดยแพทย์จะนัดตรวจ
สุขภาพทุกปี เพราะกลัวว่าเชื้อมะเร็งจะลุกลามไปที่อวัยวะส่วนอื่นๆ ของร่างกาย
ผลปรากฏว่า  ปัจจุบันนี้ย่างเข้าปีที่ 10 แล้วค่ะ คุณพ่อไม่มีเชื้อมะเร็งในร่างกาย
สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มโี รคประจำ�ตัวใดๆ เลยค่ะ รับประทานเก่งด้วยค่ะ ลูกๆ ก็
ไม่เคยทีจ่ ะห้าม เพราะถือว่าเป็นความสุขของท่าน และส่วนตัวของดิฉนั ดูแลสุขภาพ
ด้วยผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมมาตลอด จนสุขภาพแข็งแรง และย้อนวัยได้ด้วยค่ะ  
ดิฉนั   และครอบครัวต้องขอขอบพระคุณบริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ทีด่ แู ลสุขภาพ
ของทุกคนในครอบครัวให้มีสุขภาพดีค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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คุณมินทร์ลดา ฮกชุน
อายุ 41 ปี จ.ปราจีนบุรี
อาชีพ นักธุรกิจไทยธรรม

ในระยะเวลาแค่ ไม่กี่วัน
หลังจากที่ใช้ พบว่า
อาการปวดหลัง และ
ไม่สบายเนื้อ ไม่สบายตัว
หายไปเลยค่ะ แทบจะลืมไปเลย
ว่าเคยปวดมาก่อน

ปุก๊ มีความประทับใจในผลิตภัณฑ์ไวทอปของไทยธรรม นัน่ คือทีร่ ดั เอวไวทอปพลังแม่เหล็ก
และเส้นใย MBF® ค่ะ ซึง่ ปกติปกุ๊ เป็นแฟนพันธุแ์ ท้ของไวทอปอยูแ่ ล้วค่ะ ใช้แล้วประทับใจ
ทุกอย่าง มีครบทุกชิ้นเลยค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้ ปุ๊กมีปัญหาสุขภาพที่ติดตัวมานาน คือปวดหลัง
ไม่สบายตัว และปวดเมื่อยตัว หลังตื่นนอน จนไวทอปมีผลิตภัณฑ์ใหม่ คือที่รัดเอวไวทอป
พลังแม่เหล็ก และเส้นใย MBF® ที่มีคุณสมบัติช่วยลดอาการปวดเมื่อยได้ดีมาก และเนื้อผ้า
ยังถักทอด้วยเส้นใยอัจฉริยะ ที่ให้คลื่นฟาร์ อินฟราเรดอีกด้วย ปุ๊กรีบซื้อมาใช้ตั้งแต่วันแรกที่
ออกวางจำ�หน่ายเลยค่ะ และผลลัพท์ทน่ี า่ ประทับใจก็เกิดขึน้ กับปุก๊ เพราะในระยะเวลาแค่ไม่กว่ี นั
หลังจากทีใ่ ช้ พบว่า อาการปวดหลัง และไม่สบายเนือ้ ไม่สบายตัวหายไปเลยค่ะ แทบจะลืมไปเลย
ว่าเคยปวดมาก่อน ของแถมที่ได้มาอีก คือหน้าท้องที่ยุบลงค่ะ เพราะปกติแม้ปุ๊กจะเป็นคน
น้�ำ หนักไม่เยอะ แต่มกั จะมีพงุ ทีย่ น่ื และยุบยาก แต่ทร่ี ดั เอวเส้นนีส้ ามารถแก้ปญ
ั หาได้อย่างดี
มากๆ และที่สำ�คัญอาการขับถ่ายยากที่เป็นมานานก็ดีขึ้น ขับถ่ายได้ดีทุกเช้า จนเราแปลกใจ
วันหนึง่ มีโอกาสได้ฟงั รายการวิทยุ Healti Secret on Radio พบว่า คลืน่ แม่เหล็กมีงานวิจยั
ช่วยในเรื่องการขับถ่าย ยิ่งทำ�ให้ประทับใจ
เข้าไปอีก  เรียกว่า  คาดครั้งเดียวแก้ได้
สารพัดปัญหากวนใจปุ๊กได้เลยค่ะ ต้องขอ
ขอบพระคุณบริษทั ไทยธรรมฯ มากค่ะ ที่
นำ�สิ่งดีๆ จากทั่วทุกมุมโลกมาฝากคนไทย
ทำ�ให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี สมกับสโลแกน
“ผู้น�ำ นวัตกรรมสุขภาพและความงาม”

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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จนได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์
ไทยธรรม มีน้ำ�มันผลกุหลาบ
สกัดผสมน้ำ�มันปลาสูตร EPA
เข้มข้น สารสกัดจากกระดูกอ่อน
ปลาฉลาม เพื่อช่วยลดการอักเสบ
บำ�รุงกระดูก และสวมใส่
แผ่นปกป้องคอไวทอปกราฟีน

คุณนภัสวรรณ์ กฐินเทศ
อายุ 49 ปี จ.นนทุบรี
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

เมือ่ 6 ปีกอ่ น ดิฉนั มีอาการปวดต้นคอร้าวลงมาทีแ่ ขน เกิดจากนัง่ ทำ�งานท่าเดิมๆ
ปวดจนทนไม่ไหว ต้องไปพบแพทย์เพือ่ ฉีดยาระงับอาการปวด แต่หลังจากยาหมดฤทธิ์
ก็กลับมาปวดเหมือนเดิม ครัง้ นีป้ วดหนักกว่าเดิม จนต้องไปโรงพยาบาลอีก แพทย์แจ้งว่า
กระดูกต้นคอกดทับเส้นประสาท ดิฉนั รักษาด้วยการทำ�กายภาพ และฝังเข็ม ก็ยงั ปวด
อยูต่ ลอดเวลา ดิฉนั ลองรักษามาหลายวิธี แต่กไ็ ม่หาย จนได้ไปลองเล่นโยคะ ประมาณ
สามเดือน กระดูกที่กดทับเส้นประสาทก็หลุดค่ะ ทุกอย่างโล่งสบายมากเลยค่ะ แต่
ด้วยการทำ�งานทีต่ อ้ งนัง่ ท่าเดิมไม่เปลีย่ น ก็ท�ำ ให้ยงั มีอาการปวดเหมือนเดิม จนได้ลองใช้
ผลิตภัณฑ์ไทยธรรมมีน�ำ้ มันผลกุหลาบสกัดผสมน้�ำ มันปลาสูตร EPA เข้มข้น สารสกัด
จากกระดูกอ่อนปลาฉลาม เพื่อช่วยลดการอักเสบ   บำ�รุงกระดูก   และสวมใส่
แผ่นปกป้องคอไวทอปกราฟีน ทีม่ คี ลืน่ ฟาร์ อินฟราเรด ช่วยลดการอักเสบ และลดบวม
ของกล้ามเนือ้ ดิฉนั สวมใส่ทกุ วันเลยค่ะ อาการดีขน้ึ มาก ใส่เวลานัง่ ทำ�งาน หรือใส่
ออกไปข้างนอกก็ได้ จนปัจจุบันนี้ ไม่มีอาการปวดอีกแล้วค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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คุณนฤมล สังข์เกิดสุข
อายุ 45 ปี จ. กาญจนบุรี
อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน

ใช้เวลาไม่ถึง 7 วัน
ผิวบริเวณที่ช้ำ�
กลับหายเป็นปกติ
ไม่มีรอยเลยค่ะ

ดิฉนั ประสบอุบตั เิ หตุทไ่ี ม่คาดคิด ขณะวิง่ ออกกำ�ลังกายในสวนหย่อม มีลกู บอลพุง่
อย่างแรงอัดเข้าที่น่องซ้าย ตอนนั้นรู้สึกแสบมาก จนกลับมาบ้าน พบว่ามีรอยช้ำ�เป็น
จ้�ำ เลือดขนาดใหญ่มาก น่องเริม่ บวมแดง และแข็งเป็นก้อน ดิฉนั รูส้ กึ ปวดหนึบๆ จึงใช้
สเปรย์ระงับกลิ่นปากช่องปาก และฟันฉีดพ่นบริเวณน่อง เพราะไม่มีอุปกรณ์ในการ
ประคบร้อน ประคบเย็น จากนั้นก็รับประทานน้ำ�มันปลาสกัดชนิด EPA เข้มข้น
น้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น  และสารสกัดแอสต้าแซนทินจาก
สาหร่ายสีแดง เพื่อต้านการอักเสบ พร้อมกับสวมใส่ที่รัดเข่าไวทอปไว้ตลอดคืน
จนตอนเช้า บริเวณน่องที่เคยเป็นก้อนแข็งก็เริ่มนิ่มลง ดิฉันก็สวมใส่ที่รัดเข่าไวทอป
ไว้ตลอด ที่ประทับใจมากๆ คือ ใช้เวลาไม่ถึง 7 วัน ผิวบริเวณที่ช้ำ� กลับหายเป็น
ปกติ ไม่มีรอยเลยค่ะ สุดยอดมากๆ ค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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ผลจากการใช้มาได้
ประมาณ 2 เดือน รู้สึกว่า
อาการแสบตา หรือ
ปวดตาเวลาเล่นคอม
ตอนนี้หายไปเลยค่ะ

คุณภัทรปภา ตุลยาทร
อายุ 37 ปี จ.นครปฐม
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

ถ้าพูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ไวทอป จูนประทับใจมากค่ะ ที่บ้านจะมีเครื่องผลิตน้�ำ
อัลคาไลน์ไวทอปติดตั้งไว้ให้คนในครอบครัวได้ดื่ม เพราะช่วยในการดูแลสุขภาพ
ของคนในครอบครัว ใช้มาหลายปีแล้วค่ะ จนบริษทั ไทยธรรมฯ ได้มผี ลิตภัณฑ์ตวั ใหม่
ออกมา คือ แผ่นปกป้องดวงตาไวทอปกราฟีน ซึ่งเหมาะกับจูนมาก เพราะจูนเป็น
คนใช้คอมพิวเตอร์เยอะ เล่นโทรศัพท์เยอะ และทำ�งานหน้าคอมตลอดเวลา  จนมี
อาการปวดตา  แสบตา  สายตาพล่ามัว พอมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาวางจำ�หน่าย
ก็เลยตัดสินใจซื้อมาใช้ โดยจูนจะใช้ประมาณ 30 นาที ทำ�แบบนี้ทุกวัน เพื่อให้
สายตาได้พัก หรือบางครั้งจะใช้ก่อนนอนค่ะ ผลจากการใช้มาได้ประมาณ 2 เดือน
รู้สึกว่าอาการแสบตา  หรือปวดตาเวลาเล่นคอมตอนนี้หายไปเลยค่ะ  อยากให้
ทุกคนได้ลองใช้ค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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คุณจูเตี้ยง ช่วยสกุล

อายุ 69 ปี จ. นครศรีธรรมราช
อาชีพเกษตรกร

สวมใส่ ที่รัดเข่าไวทอป
เพื่อช่วยเรื่อง
อาการปวดเข่า
อาการก็ดีขึ้นมากค่ะ

เมื่อก่อนดิฉันมีอาการปวดเข่าอย่างรุนแรง ปวดมานานกว่า  10 ปีค่ะ รู้สึก
ทรมานมากค่ะ  ทนความปวดแทบไม่ไหว  ต้องรับประทานยาแก้ปวดเยอะมาก
จนแพทย์ต้องขอหยุดจ่ายยา เพราะถ้ารับประทานยาอีก จะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้
ทำ�ให้ดิฉันไม่มีทางออกให้กับชีวิต ท้อแท้กับสุขภาพของตัวเองมากๆ จนถึงกับอยาก
ฆ่าตัวตาย แต่ดว้ ยความรักลูกสาว ทำ�ให้คดิ ทีจ่ ะมีชวี ติ ต่อไป จนได้มารูจ้ กั กับไทยธรรม  
และได้ลองรับประทานน้�ำ มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุน่ สารสกัดจาก
กระดูกอ่อนปลาฉลาม คอลลาเจนเปปไทด์จากปลาทะเลน้ำ�ลึก   และสารสกัด
จากสมอไทย นอกจาก นี้ยังสวมใส่ ที่รัดเข่าไวทอป เพื่อช่วยเรื่องอาการปวดเข่า 
อาการก็ดีขึ้นมากค่ะ นอกจากนี้ดิฉันยังใช้ที่รัดเอวไวทอป ถุงเท้าไวทอป และยัง
สวมใส่ที่ปิดตาไวทอปด้วย อาการต้อกระจกที่ทำ�ให้มองเห็นไม่ค่อยชัดก็ดีขึ้นมากค่ะ
ทุกวันนี้สุขภาพแข็งแรงมาก แม้ว่าอายุเกือบ 70 ปีแล้ว ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์
ดีๆ จากไทยธรรมมากค่ะ ขอบอกทุกท่านว่ามีเงินทองมากมายก็ไม่มีความสุขเท่ากับ
มีสุขภาพที่ดีค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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สติกเกอร์ ไลน์
“Ple Jarunee”

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้!
ที่ Line Sticker Shop
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พฤศจิกายน 2019

พฤศจิกายน 2019

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน พฤศจิกายน 2019

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน พฤศจิกายน 2019

คุณมนต์สินี สิงห์กิจขจร

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ จ.จันทบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,030,925 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 336,790 บาท

ธันวาคม 2019

ธันวาคม 2019

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน ธันวาคม 2019

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน ธันวาคม 2019

คุณเกศรินทร์ ชัยศิริ

คุณคุณสมัครใจ ทองธรรมชาติ

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรม ฯ จ.ชลบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,153,945 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.ชลบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 753,080 บาท

New Active Recruit 2019
ธันวาคม

พฤศจิกายน

คุณภรณ์ทิพย์ เถกิงผล
พฤศจิกายน 2019

คุณฉัตรปวีน์ ฤคณีย์
ธันวาคม 2019

จำ�นวน 11 ท่าน

จำ�นวน 17 ท่าน

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน พฤศจิกายน 2019
มียอด New Active Recruit

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน ธันวาคม 2019
มียอด New Active Recruit
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2019

ผู้ที่ได้รับรางวัล
ประจำ�เดือน

คุณกชพร พิณพงษ์

คุณคมกฤช อนุกูลเวช

คุณปัทมา ทองคง

คุณกวีอร ยังประภากร

คุณสุวรรณ จันทร์หล่ม

คุณจรัญญา ศรีโพธิ์

คุณจรัญญา เหล่าสุวรรณ

คุณเปมิกา จันทร์สำ�ราญกุล

คุณวิเชียร มีรัตนไพร

คุณศุริญาพร จิตสุวรรณโณ

คุณกัญญ์นลิน ศรีพฤฒิวงศ์

คุณกรรณิการ์ ชุ่มใจ

คุณพัทธ์ธีรา ตันติวงศ์เจริญ

คุณสุรีรัตน์ ธาราศักดิ์

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019
ผู้ที่ขึ้นตำ�แหน่งโกเมนได้รับรางวัล
เสื้อกล้ามไวทอป

ขึ้นตำ�แหน่งโกเมนได้รับเสื้อกล้ามไวทอป

มูลค่า 3,300 บาท ฟรี!

คุณวีณารัตน์ เฟื่องพูนทรัพย์
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2019

คุณสมหวัง พิทักษ์สินธุ์
คุณจุฑานาถ สิงห์ถม
คุณกชพร พิณพงษ์
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณพาฝัน ยุน
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

ผู้ที่ได้รับรางวัล
ประจำ�เดือน

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019

คุณนิตยา ยังประภากร
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณอนัญญา วรวัฒนนนท์
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณศราวุฒิ อิตัน
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณพรทิพย์ ตันติวงศ์เจริญ
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณสุชญา กัญญาเงิน
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณมินทร์ลดา ฮกชุน
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณสายสุรีย์ วงศ์เจริญชัย
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณสุพัชรางศ์ ธรรมธานินทร์
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณวนิดา ไตรวงศ์
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

สร้างโกเมนติดตัว 1 เม็ด / เดือน
ได้รับถุงเท้าไวทอป (สีขาว)

มูลค่า 850 บาท ฟรี!

สร้างโกเมนติดตัว 2 เม็ด / เดือน
ได้รับกางเกงในไวทอป

คุณทัตเทพ ดีสุคนซ์
สร้างโกเมน จำ�นวน 2 คน

มูลค่า 1,500 บาท ฟรี!

สร้างโกเมนติดตัว 4 เม็ด / เดือน
ได้เสื้อกล้าม 1 ตัว + ถุงเท้าไวทอป 1 คู่

คุณเกศรินทร์ ชัยศิริ
สร้างโกเมน จำ�นวน 4 คน

มูลค่า 4,150 บาท ฟรี!
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(6 กุมภาพันธ์ - 5 เมษายน 2020)
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(6 กุมภาพันธ์ - 5 เมษายน 2020)
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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. คะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัวที่ทำ�คะแนนเกิน 50% ของกฎเกณฑ์ข้อ 1
จะถูก Roll Up ขึ้นไปเป็นคะแนนท่องเที่ยวของ Upline ที่สมัครท่องเที่ยว
ต่างประเทศ

ให้52รางวัลกับตัวเอง และคนที่คุณรัก ไปท่องเที่ยวจอร์เจีย ประเทศสุดขอบเอเชียกับไทยธรรมกันนะคะ

ปรับเปลีย่ นรูปแบบ TDA Newsletter
เรียน สมาชิกไทยธรรมที่รักทุกท่าน
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอแจ้งการปรับเปลี่ยน
รูปแบบวารสาร TDA Newsletter จากรูปเล่มสิง่ พิมพ์เป็น
รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว ตั้งแต่ฉบับที่ 60
ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2018 เป็นต้นไป ทุกท่าน
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.ithaidham.com/
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ขอแสดงความนับถือ
ดร.อาริญา สาริกะภูติ
กรรมการผู้จัดการ

เพือ่ เป็นการอำ�นวยความสะดวกในการให้บริการแก่สมาชิกไทยธรรมฯ ทุกท่าน จึงขอแจ้งเป็นข้อๆ ดังนี้

1. เวลาทำ�การของบริษทั ฯ
3.2 ส่งทางรถทัวร์ รถตู้ NTC และ Kerry
วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดบริการ 10.00 – 19.00 น.
(กรณีทา่ นโอนเงินเข้าบัญชีบริษทั ฯ)
วันอาทิตย์ และวันหยุดบริษทั ฯ หยุดตามวันนักขัตฤกษ์
3.3 ส่งโดย Messenger
2. วิธกี ารชำ�ระค่าสินค้ามี 3 วิธี ดังนี้
เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สัง่ ซือ้ ล่วงหน้า
2.1 ชำ�ระเป็นเงินโอน
อย่างน้อย 1 วัน
โดยท่านโอนเงินเข้าบัญชี บริษทั ฯ ตามราคาสินค้า
4.ค่าจัดส่งสินค้า (เริม่ 7 มี.ค. 2008)
และแฟกซ์ใบโอนเงินพร้อมกับรายการทีส่ ง่ั มาที่
4.1 จัดส่งทางไปรษณีย์
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์แฟกซ์ 02-363-4422
• สัง่ ซือ้ 3,000 บาท ขึน้ ไป จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
โอนเข้าบัญชีชอ่ื ...บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
• สัง่ ซือ้ 5,000 บาท ขึน้ ไป จัดส่งฟรี (EMS)
• ธนาคาร กรุงเทพ สาขา อินทรารักษ์
• สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 3,000 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS)
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 212-0-81073-0
• สัง่ ซือ้ 3,000 – 4,999 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS)
• ธนาคาร กสิกรไทย สาขา พระราม 9
4.2 จัดส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 713-2-33215-5
• ระบุรถทัวร์ หรือรถตู้
• ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนสุขาภิบาล 1
- สัง่ ซือ้ 10,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 265-1-22092-8
- สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 10,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
• ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนนวมินทร์
• จัดส่งโดย บริษทั ขนส่ง NTC
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 077-2-43476-3
- สัง่ ซือ้ 5,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
2.2 ชำ�ระเป็นเงินสด
- สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท
• ซือ้ สินค้าด้วยตนเองทีบ่ ริษทั ฯ
4.3 จัดส่งโดย Messenger
2.3 ชำ�ระด้วยบัตรเครดิต
• สัง่ ซือ้ 5,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
• ซือ้ สินค้าด้วยตนเองทีบ่ ริษทั ฯ
• สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
• ไม่คดิ ค่าธรรมเนียม กรณีช�ำ ระ 1,000 บาทขึน้ ไป
4.4 จัดส่งโดย Kerry
3.วิธกี ารส่งสินค้ามี 3 วิธี ดังนี้
• สัง่ ซือ้ 5,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
3.1 ส่งทางไปรษณีย์
• สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท
(กรณีทา่ นโอนเงินเข้าบัญชีบริษทั ฯ)

หมายเหตุ : กรณีทส่ี มัครสมาชิกเพียงอย่างเดียว ค่าสมัคร
สมาชิก 250 บาท ตลอดชีพ เสียค่าจัดส่งเอกสาร 50 บาท
(ลงทะเบียน) กรณีทไ่ี ม่สามารถสมัครด้วยตนเอง
สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
1. ซือ้ สินค้าในราคาสมาชิก
2. โฟลเดอร์ 1 ชุด (ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ
ทัง้ หมด รวมถึงรายละเอียดแผนการตลาดทีม่ ี
ณ ปัจจุบนั )
3. ได้รบั บัตรสมาชิก
4. ผลประโยชน์ตอบแทนตามแผนการตลาดของ
บริษทั ฯ ซึง่ จะโอนเข้าบัญชีสมาชิกในวันที่ 15
ของทุกเดือน(กรณีทต่ี รงกับวันหยุดจะโอนให้ใน
วันทำ�การถัดไป)
5. สิทธิพเิ ศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษทั
เงือ่ นไขการสมัครสมาชิก
กรอกใบสมัครด้วยตนเองเท่านัน้ โดยระบุรายละเอียด
ทีถ่ กู ต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยเฉพาะ
1.1 ชือ่ -สกุล
1.2 ทีอ่ ยูส่ �ำ หรับจัดส่งเอกสาร และสินค้าอย่างละเอียด
1.3 หมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ะดวกในการติดต่อ
1.4 เลขทีบ่ ตั รประชาชน พร้อมแนบสำ�เนา
1.5 เลขทีบ่ ญ
ั ชีออมทรัพย์ของผูส้ มัคร พร้อมแนบสำ�เนา
1.6 ชือ่ สปอนเซอร์ (ผูแ้ นะนำ�)
1.7 ค่าสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ 250 บาท
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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
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• 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

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

ID Line :

jutatip_ao
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