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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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@thaidham

Thaidham Allianze Fanpage

บ้ข อาง เนนี
้
รา

ฝ่าวิกฤติ COVID-19
ไปด้วยกัน
แด่่อีกครั้ง ที่โลกนี้ มีวิกฤติ
เริ่มด้วยพิษ โคโรน่า พาหวั่นไหว
ตายเป็นล้าน ซ่านในจิต ระทมใจ
เพื่อปลอดภัย ต้องอยู่บ้าน จนงานหาย
แด่อีกครั้ง ดั่งปัญหา สุดจะแก้
แต่มีใจ ให้แก่กัน คงไม่สาย
จะเดือดซ้ำ� ย้ำ�ย้ำ�เหตุ เภทอุบาย
กลกรรมร้าย เป็นของโลก โชคร่วมกัน
แต่กี่ครั้ง ความโหดร้าย ก็พ่ายจิต
รวมชีวิต ลมหายใจ เป็นเธอฉัน
พลังรัก อุ้มโอบล้อม เราไว้พลัน
เคยโศกศัลย์ วันแห่งทุกข์ สิ้นสุดแล้ว
กับอีกครั้ง นึกรั้งใจ ไม่ให้หวั่น
จับมือกัน กระชับมั่น พลันผ่องแพ่ว
ตั้งสติ ปรับปัญญา ฟันฝ่าแนว
สลายแล้ว วิกฤติม้วย ด้วยไทยธรรม

ด้วยความรัก

จารุณี เดส์แน็ช ผู้ประพันธ์

ด้วยความจริงใจ
จารุณี เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร

ดร.อาริญา สาริกะภูติ
กรรมการบริหาร

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

จนปัจจุบัน
น้องไม่ชักมาเกือบ
2 ปีแล้วค่ะ ปกติ
ไม่ถึงครึ่งปีจะชัก
และลืมรับประทานยา
ไม่ได้เลย แต่ตอนนี้
บางครั้งเคยลืม
รับประทานยาทั้งวัน
ก็ไม่มีอาการชัก
เลยค่ะ

คุณพรทิพย์ ตันติวงศ์เจริญ
อายุ 53 ปี
อาชีพ แม่บ้าน
จ.ชลบุรี

ดิฉันมาแชร์เรื่องสุขภาพของลูกคนโตค่ะ น้องเป็นเด็กออทิสติก และเป็น
โรคลมชัก มีอาการชักตัง้ แต่อายุ 6 เดือน จากการมีไข้สงู ช่วงยังเป็นเด็กเล็กจะชักถี่
บางครั้ง 2-3 ครั้งต่อเดือน ดิฉันพาลูกไปพบแพทย์ ได้มีการปรับยา และขนาดยา
มาเรือ่ ยๆ จนปัจจุบนั อายุ 23 ปี น้องต้องรับประทานยาทัง้ หมด 4 ตัว คือ Topamax,
Depakine, Tegretol CR 200 mg., Clonazepam 2 mg. ซึง่ ยาแต่ละตัวมีผลต่อ
พฤติกรรม อารมณ์ และสุขภาพของน้องมาก อย่างยา Topamax เริ่มรับประทาน
ครั้งแรก ผลกระทบคืออารมณ์เหวี่ยง ก้าวร้าว หัวเราะสลับกับร้องไห้ อาการชัก
แต่ละครั้งจะส่งผลต่อการเรียนรู้ และพฤติกรรมมาก มีการถดถอยด้านการเรียนรู้
และสมาธิไม่ค่อยดี ดิฉันพาน้องไปรักษากับแพทย์เฉพาะทางด้านสมอง และก็ดแู ล
เรื่องอาหาร อารมณ์ และชีวิตประจำ�วันด้วยค่ะ เริ่มด้วยดูแลให้พักผ่อนเพียงพอ
ไม่นอนดึก ออกกำ�ลังกายพอเหมาะ ไม่เหนือ่ ยมากเกินไป รับประทานอาหารทีม่ ี

ประโยชน์ ให้ได้รบั อากาศทีด่ ี และปลอดโปร่ง
ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ไม่ให้ป่วย ฟังเพลงที่
พัฒนาด้านอารมณ์ และสมาธิ เช่น เพลง
ธรรมะ และบทสวดมนต์ต่างๆ และจากการ
แนะนำ�ของเพื่อนรักที่ถือว่าเป็นกัลยาณมิตร
ที่ดีต่อกัน ซึ่งเพื่อนท่านนี้ชอบศึกษาหาข้อมูล
เป็นประจำ�  และมักจะส่งข้อมูลดีๆ ที่เป็น
ประโยชน์ให้เสมอ บางช่วงดิฉันก็เข้าอบรม
และบำ�บัดกับแพทย์ทางเลือกหลายท่าน แต่
พอไม่ตอบโจทย์จึงเลิกไป จนในที่สุดเพื่อน
แนะนำ �ให้ รู้ จั ก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารของ
ไทยธรรม ดิฉันเริ่มศึกษาว่าเป็นมาอย่างไร
กลุ่มไหนที่เหมาะกับลูกของเรา ก็ศึกษาเยอะ
มากๆ ฟังรายการ Healti Secret ย้อนหลัง
ทุกตอน จนเดือนกุมภาพันธ์ 2519 จึงนัดพบ
คุณเมย์ ภญ.เกศรินทร์ ชัยศิริ ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์ใหญ่ไทยธรรมชลบุรี และดิฉันให้ลูกเริ่ม
รับประทานน้ำ�มันปลาสกัดเข้มข้นชนิด EPA
สูง สารอาหารเพื่อความสงบและผ่อนคลาย
หลังจากนั้นจึงเพิ่มสารสกัดจากพรีไบโอติก
และโพรไบโอติก เพื่อการปรับสมดุลลำ�ไส้
การเปลี่ยนแปลงคือ น้องมีสมาธิ สงบดีขึ้น
และคุมอาการชักได้ดีขึ้น  จากนั้นดิฉันก็เพิ่ม
สารอาหารเพือ่ การซ่อมสมองด้วย จนปัจจุบนั
น้องไม่ชกั มาเกือบ 2 ปีแล้วค่ะ ปกติไม่ถงึ ครึง่ ปี
จะชัก และลืมรับประทานยาไม่ได้เลย แต่
ตอนนี้บางครั้งเคยลืมรับประทานยาทั้งวันก็
ไม่มีอาการชักเลยค่ะ

ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้
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หลังจากมีการ
ตรวจสุขภาพเบื้องต้น
ให้ลูกค้า พร้อมแนะนำ�
ผลิตภัณฑ์ไทยธรรม
ให้ลูกค้ารับประทาน
อย่างต่อเนื่อง พบว่า
ปัญหาสุขภาพลูกค้า
ดีขึ้นมาก จนบางโรค
หายเป็นปกติ และ
ไม่ต้องไปรับการรักษา
อีกต่อไป

คุณกมลรัตน์ ศรีสุขโภคิน
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จ.ชลบุรี
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ดิ ฉั น ประกอบธุ ร กิ จ ร้ า นขายยา  
และสนใจเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
จนมีโอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการ ใน
หัวข้อศาสตร์แห่งการชะลอวัย เพราะ
สนใจนำ � ความรู้ ไ ปปรั บใช้ กั บ ลู ก ค้ า ที่
ร้านขายยาของตัวเอง ดิฉันมีโอกาสรู้จัก
กับคุณเมย์ ภญ.เกศิรินทร์ ชัยศิริ ซึ่ง
แนะนำ�ให้รู้จักบริษัท ไทยธรรมฯ  ดิฉัน
ลองศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติม  
จนมั่ น ใจในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องไทยธรรม
เพราะคิ ด ค้ นโดยผู้ เ ชี่ ย วชาญทางด้ า น

เวชศาสตร์ชะลอวัย มีผลการวิจัยยืนยันว่าได้ผลจริง สามารถแก้ปัญหาสุขภาพ
ให้ลูกค้าได้ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม ที่ได้รับรางวัลระดับโลกหลาย
รางวัล  จึงมั่นใจว่าปลอดภัย และสามารถต่อยอดกับธุรกิจร้านขายยาของเราได้   
ดิฉันจึงตัดสินใจเปิดเป็นศูนย์ย่อยไทยธรรม อ.พานทอง จ.ชลบุรี

ดิฉันได้ใช้ผลิตภัณฑ์ไทยธรรมกับตัวเองรวมทั้งคนในครอบครัวด้วย และ
แนะนำ�ให้ลูกค้าในร้านขายยาของดิฉันใช้ควบคู่กับยารักษาโรคไปด้วย  โดย
จะมีการตรวจสุขภาพเบือ้ งต้น เพือ่ ทราบถึงแนวโน้มของปัญหาสุขภาพของลูกค้า
เป็นการป้องกันก่อนการเกิดโรค และเราสามารถแนะนำ�ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ได้ตรงกับปัญหา ซึ่งก่อนที่จะรู้จักกับไทยธรรม ก็จะแนะนำ�ลูกค้าได้แบบกว้างๆ
บางคนรับประทานก็ได้ผล บางคนก็ไม่ได้ผล แต่หลังจากมีการตรวจสุขภาพ

เบือ
้ งต้นให้กบ
ั ลูกค้า พร้อมแนะนำ�ผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมให้ลก
ู ค้ารับประทาน
อย่างต่อเนือ
่ ง พบว่าปัญหาสุขภาพลูกค้าดีขน
้ึ มาก จนบางโรคหายเป็นปกติ และ
ไม่ตอ
้ งไปรับการรักษาอีกต่อไป ลูกค้าประทับใจมาก จึงเกิดการแนะนำ� และบอกต่อ

กับเพื่อนๆ  ญาติพี่น้อง  ทำ�ให้ร้านขายยาของดิฉันแตกต่างจากร้านขายยาอื่นๆ
ที่ไม่มีบริการด้านนี้  ดิฉันรู้สึกดีใจ  และภูมิใจที่มีส่วนทำ�ให้ลูกค้ามีสุขภาพ
ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น ตลอดจนได้ส่งต่อความรู้ดีๆ ให้กับลูกค้าในร้านขายยา
เพราะร้านขายยาเป็นช่องทางแรกในการให้ความรูเ้ พือ่ ป้องกัน และรักษาสุขภาพ
ก่อนที่จะเกิดโรคต่างๆ
7

ดิฉน
ั ได้มโี อกาสได้ชว
่ ยลูกค้ารายหนึง
่
ให้หายเป็นปกติ จากอาการสมองบวม
เนือ
่ งจากประสบอุบต
ั เิ หตุ แพทย์ให้กลับมา
พักฟื้นที่บ้าน หลังออกจากโรงพยาบาล
ลูกค้าไม่รส
ู้ ก
ึ ตัว ขยับแขน และขาก็ไม่ได้
นอนลืมตาเฉยๆ จำ�อะไรไม่ได้เลย ช่วยเหลือ
ตัวเองก็ไม่ได้ ดิฉันจึงได้แนะนำ�ให้ลูกค้า
รับประทานสารอาหารกลุม
่ ซ่อมแซมสมอง
หลังจากรับประทานเพียง 1 เดือนครึ่ง
ลูกค้าก็กลับมาเดินได้ พูดได้ หายเป็น
ปกติ สามารถกลับไปทำ�งานได้ตามปกติ

ซึ่งแพทย์ที่รักษานัดติดตามอาการ เมื่อเห็น
ก็ประหลาดใจว่าฟื้นตัวได้เร็วมาก ต่างจาก
คนไข้รายอื่นๆ มาก ดิฉันรู้สึกมีความสุขใจ
ที่ ไ ด้ มี ส่ ว นช่ ว ยให้ ลู ก ค้ าได้ ก ลั บ มาใช้ ชี วิ ต
ปกติได้ ทำ�ให้ดิฉันมีกำ�ลังใจมากขึ้นในการ
ช่วยเหลือลูกค้าท่านอื่นๆ ต่อไป
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สติกเกอร์ ไลน์
“Ple Jarunee”

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้!
ที่ Line Sticker Shop
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สารสกัด
กระดูกอ่อน
ปลาฉลาม

กับการบำ�บัดโรค

การสร้างร่างแหหลอดเลือดฝอยใหม่
สาเหตุของโรคร้ายแรงหลายชนิด

การสร้างร่างแหหลอดเลือดฝอยใหม่ (Angiogenesis) เป็นกระบวนการ
ทำ�งานทางธรรมชาติที่สำ�คัญภายในร่างกาย และมีบทบาทในกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไหลเวียนโลหิต อย่างไรก็ตาม เมื่อการสร้าง
เส้นเลือดใหม่ถกู กระตุน้ มากเกินไป ปัญหาก็จะเกิดขึน้ ตามมาเช่นเดียวกับ
กระบวนการทำ�งานอื่นๆ ภายในร่างกาย และการสร้างเส้นเลือดใหม่
เป็น “ลักษณะร่วม” ทีม่ อี ยูใ่ นโรคหลายชนิด ซึง่ รวมถึงมะเร็งทุกประเภท
โรคหลอดเลือดหัวใจ อาการตาบอดจากเบาหวานทำ�ลายจอประสาทตา
ข้ออักเสบ โรคแทรกซ้อนในผู้ติดเชื้อเอดส์ เบาหวาน อัลไซเมอร์ และ
อีกมากกว่า 70 อาการทางสุขภาพ
10

วงการแพทย์ในขณะนี้ เริ่มมี
การวิจัยเพื่อค้นหาสารยับยั้งการสร้าง
เส้นเลือดใหม่มากขึน้ เพือ่ เป็นแนวทางใน
การบำ�บัดโรคหลายชนิด สารจากธรรมชาติ
ชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการสร้าง
ร่ า งแหหลอดเลื อ ดฝอยใหม่ ไ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แม้จะใช้ในปริมาณน้อย คือ
สารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม และ
มีแนวโน้มที่จะนำ�มาร่วมบำ�บัดโรคที่มี
การสร้ า งร่ า งแหหลอดเลื อ ดฝอยร่ ว ม
ในโรคต่างๆ ต่อไปนี้
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การสร้างร่างแหหลอดเลือดฝอยร่วม ในโรคต่างๆ ต่อไปนี้
โรคมะเร็ง

มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่
มะเร็งสมอง และระบบประสาท

โรคข้ออักเสบ

ข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพันแข็ง เช่น
โรคหนังแข็ง โรคข้อกระดูกอักเสบ โรคเนื้อเยื่อเกี่ยว
พันอักเสบ เช่น โรคปวดทั่วตัว

โรคทางผิวหนัง

แผลไฟไหม้ น้�ำ ร้อนลวก แผลเปิดทีเ่ กิดจากการบาดเจ็บ

โรคเรื้อนกวาง
(สะเก็ดเงิน)

โรคผื่นแพ้ผิวหนัง เนื้องอกหลอดเลือดซึ่งมีลักษณะ
เหมือนปานแดงนูน เนือ้ งอกของหลอดเลือดชนิดอืน่ ๆ
Kaposi’s Sarcoma (มะเร็งที่เกิดจากการติดเชื้อ
ไวรัส HHV-8)

โรคเกี่ยวกับ
ดวงตา

โรคจอประสาทตาเสื่อมเนื่องจากเบาหวาน โรคของ
จอประสาทตาที่พบในทารกที่คลอดก่อนกำ�หนด
โรคจุดรับภาพกลางจอตาเสื่อมเนื่องจากอายุ โรค
เส้นเลือดที่เกิดขึ้นบริเวณตาดำ� โรคต้อหินมุมปิดที่
เกิดจากการสร้างเส้นเลือดผิดปรกติในลูกตา

โรคที่เกี่ยวกับ
การอักเสบ

โรคลำ�ไส้อักเสบแปรปรวน อาการอักเสบที่ไม่ทราบ
สาเหตุของข้อ และเนื้อเยื่ออ่อน

References :

1. The Power of Cartilage, Stephen Holt and Jean Barilla, 1998
2. Sharks don’t get cancer, Dr.I.William Lane and Linda Comac, 1992
3. Sharks still don’t get cancer, Dr.I.William Lane and Linda Comac,1992
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Bifidobacterium
breve จุ ล ชี พ ตั ว ดี
สำ�หรับ การลดน้ำ�หนัก
และภาวะอ้วนลงพุง
ลดน้ำ�หนัก
ลดน้ำ�ตาล
ลดไขมันในเลือด
เพิ่มความชุ่มชื้นผิว
ปกป้องผิวจากแสงแดด

13

Bifidobacterium breve
B3 จากบริษัท Morinaga ประเทศญี่ปุ่น

เป็นจุลชีพตัวดีที่มีคุณสมบัติเฉพาะ และ
มีงานวิจยั รับรองว่ามีคณ
ุ สมบัตทิ เ่ี หมาะสม
กับผู้มีปัญหาการเผาผลาญต่ำ� ทำ�ให้เกิด
โรคอ้วนลงพุง หรือ Metabolic Syndrome X
และยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิวพรรณ
ทำ�ให้ผทู้ ร่ี บั ประทานผอมลง ไขมัน และน้�ำ ตาล
ในเลือดลดลง และผิวพรรณสวยงาม ชุ่มน้ำ�
มากขึ้น

ผลของ
Bifidobacterium
breve B3 ที่มีต่อ
การลดน้�ำ หนัก และ
โรคอ้วนลงพุง
มีงานวิจยั ของ Bifidobacterium
breve B3 ในหนูทดลองทีถ่ กู ทำ�ให้
อ้วน ตีพมิ พ์ในวารสารการแพทย์
ชือ่ Biosci Biotechnol Biochem
ปี 2010 เป็นการทดลองทีใ่ ช้ระยะ
เวลา 4-8 สัปดาห์ ผลการทดลอง
พบว่า หนูทดลองมีไขมัน
14

ในช่องท้องลดลง โคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอร์ไรด์ลดลง
ระดับน้�ำ ตาลในเลือด และระดับอินซูลนิ ลดลง เมือ่ เทียบกับหนู
กลุม่ ควบคุมทีไ่ ด้รบั ยาหลอก

Breve B3

นอกจากนี้   ยังมีงานวิจัยในมนุษย์   ตีพิมพ์ในวารสาร
การแพทย์ชอ่ื Minami et al., 2015,J Nutr Sci ทำ�การทดสอบ
Bifidobacterium breve B3 ในอาสาสมัครน้ำ�หนักมากที่มี
ค่า BMI สูงกว่า 27.4 จำ�นวน 44 คน ใช้ระยะเวลาในการทดลอง
3 เดือน โดยวัดผลเทียบกับยาหลอก ผลการทดลอง พบว่า
อาสาสมัครทีร่ บั ประทาน Bifidobacterium breve B3 มีน�ำ้ หนัก
ลดลง และมีปริมาณไขมันในร่างกายลดลง นอกจากนี้ ค่าอักเสบ
ของตับ และค่าอักเสบของหัวใจ และหลอดเลือด คือ C-Reactive
Protein ก็ลดลงด้วย
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ผลของ Bifidobacterium Breve B3 ต่อ
ความอ้วน และภาวะอ้วนลงพุง

1. ลดปริมาณไขมันในร่างกาย (ผลการวิจัยในมนุษย์)
2. การทำ�งานของตับดีขึ้น โดยที่ค่าเอนไซม์ ในตับลดลง
(ผลการวิจัยในมนุษย์)
3. ค่าอักเสบลดลง (ผลการวิจัยในมนุษย์)
4. น้ำ�หนักลดลง (ผลการวิจัยในหนูทดลอง)
5. โคเลสเตอรอลรวมลดลง (ผลการวิจัยในหนูทดลอง)
6. ไตรกลีเซอร์ ไรด์ลดลง (ผลการวิจัยในหนูทดลอง)
7. ระดับน้ำ�ตาลในเลือดลดลง (ผลการวิจัยในหนูทดลอง)
8. ระดับอินซูลินในเลือดลดลง (ผลการวิจัยในหนูทดลอง)
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งานวิจยั ผลของ Bifidobacterium breve B3 ทีม่ ผี ลต่อผิวพรรณ
และความงาม ตีพมิ พ์ในวารสารการแพทย์ชอ่ื Beneficial Microbes ปี
2015 เป็นงานวิจยั ในหนูทดลอง พบว่า หนูทดลองทีก่ นิ Bifidobacterium
breve B3 แล้วได้รบั การส่องด้วยแสง UV มีผวิ ทีอ่ มุ้ น้�ำ เพิม่ ขึน้ และลดการ
สูญเสียน้�ำ จากแสง UV เมือ่ เทียบกับหนูกลุม่ ควบคุม และยังมีคา่ อักเสบที่
ผิวหนังลดลงจากการโดนแสง UV

ผลของ Bifidobacterium breve B3 ที่มีต่อ
ผิวพรรณและความงาม

1. ผิวอุ้มน้ำ�มากขึ้น (ผลการวิจัยในหนูทดลอง)
2. การสูญเสียน้�ำ ของผิวหนังจากแสง UV ลดลง (ผลการวิจยั ในหนูทดลอง)
3. การอักเสบของผิวหนังจากแสง UV ลดลง (ผลการวิจัยในหนูทดลอง)
References :

1. Antiobesity Effects of Bifidobacterium breve Strain B-3 Supplementation in a Mouse
Model with High-Fat Diet-Induced Obesity, Aug 2010, Bioscience Biotechnology and
Biochemistry, 74(8):1656-61
2. Effects of Bifidobacterium breve B-3 on body fat reductions in pre-obese adults: a
randomized, double-blind, placebo-controlled trial, Minami et al., 2015,J Nutr Sci,4, e17, 1-7
3. Effect of Bifidobacterium breve B-3 on skin photoaging induced by chronic UV irradiation
in mice, Satoh et al., 2015,Beneficial Microbes. 6(4):497-504
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มาบำ�บัดข้อเสื่อม
กันเถอะ

ข้อกระดูกเสือ่ ม เป็นปัญหาโรคข้อกระดูกเสือ่ ม ส่วนใหญ่มกั เกิดจาก
การเสือ่ มสภาพของกระดูกอ่อน และข้อ พบมากเมือ่ เข้าสูว่ ยั กลางคน และ
วัยสูงอายุ โดยส่วนใหญ่มกั เป็นได้เท่าๆ กัน ทัง้ ในเพศหญิง และเพศชาย
แต่ในเพศหญิงอาจพบมากกว่าเล็กน้อย จากการเปลีย่ นแปลงของฮอร์โมน
ข้อทีพ่ บการเสือ่ มได้บอ่ ย คือ ข้อเข่า กระดูกสันหลังส่วนคอ และเอว ข้อต่อ
นิว้ มือ ข้อสะโพก เป็นต้น
18

ข้อเสือ่ มมีหลายประเภท ทัง้ ข้อเสือ่ ม
ตามอายุ ข้อเสือ่ มทีเ่ กิดจากน้�ำ หนักเกิน
ข้อเสือ่ มจากอุบตั เิ หตุ ข้อเสือ่ มจากโรค
ข้ออักเสบรูมาตอยด์ เราสามารถเลือกใช้
สารอาหารเพื่อการดูแลซ่อมแซมรักษา
ข้อเสือ่ มตามอาการ และโรคทีเ่ ป็นดังนี้
ชนิด และอาการของโรคที่เป็น

สารอาหารที่แนะนำ�

โรคข้อเสื่อม-เข่าเสื่อม
จากวัย และน้ำ�หนัก
Collagen SAB + Vitacal อย่างละ 2 แคปซูล/วัน
+ ที่รัดเข่าแม่เหล็กอินฟราเรดไวทอป

โรคข้อเสื่อม-เข่าเสื่อม
จากวัย และน้ำ�หนัก
ลดข้ออักเสบ-ลดบวม

Collagen SAB + Rosehip & Fish Oil อย่างละ
2 แคปซูล/วัน + ที่รัดเข่าแม่เหล็กอินฟราเรดไวทอป
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ชนิด และอาการของโรคที่เป็น

สารอาหารที่แนะนำ�

โรคข้ออักเสบรูมาติกส์
Colladene Type II +Rosehip & Fish Oil
+ ที่รัดเข่าแม่เหล็กอินฟราเรดไวทอป

โรคข้ออักเสบรูมาติกส์
กรณีอักเสบมาก
สารสกัดจากขิงผสมสารสกัดขมิน้ ชัน + Rosehip and Fish Oil
อย่างละ 2 แคปซูล/วัน + ทีร่ ดั เข่าแม่เหล็กอินฟราเรดไวทอป

โรคกระดูกคอต่อเสื่อม
Collagen SAB + Vitacal อย่างละ 2 แคปซูล/วัน +
ปลอกคอแม่เหล็กอินฟราเรดไวทอป (อาจใช้ร่วมกับ
แผ่นปกป้องคอไวทอปกราฟีน และปลอกคอไวทอป)

โรคกระดูกคอต่อเสื่อม
และอักเสบ
Collagen SAB + Rosehip & Fish Oil อย่างละ 2 แคปซูล
/วัน (อาจใช้รว่ มกับแผ่นปกป้องคอไวทอปกราฟีน ปลอกคอ
แม่เหล็กอินฟราเรดไวทอป และปลอกคอไวทอป
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ชนิด และอาการของโรคที่เป็น

สารอาหารที่แนะนำ�

โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อน
Collagen SAB + Vitacal อย่างละ 2 แคปซูล/วัน
+ ที่รัดเอวแม่เหล็กอินฟราเรดไวทอป

โรคเอ็นข้อมืออักเสบ
หรือ ข้อมืออักเสบ

สารสกัดจากขิงผสมสารสกัดขมิ้นชัน + Rosehip and
Fish Oil อย่างละ 2 แคปซูล/วัน + ที่รัดฝ่ามือไวทอป

โรคเก๊าท์
Rosehip and Fish Oil วันละ 2 แคปซูล
Spirumax วันละ 4 แคปซูล + น้ำ�อัลคาไลน์ ไวทอป

โรคอักเสบทั่วตัว
สารสกัดจากขิงผสมสารสกัดขมิ้นชัน +
Fisher EPA อย่างละ 2 แคปซูล/วัน

หมายเหตุ :
1. โรคปวด ข้อต่อเสือ่ ม และอักเสบทุกชนิด ควรดืม่ น้�ำ อัลคาไลน์ไวทอปร่วมด้วย
2. การใช้ทร่ี ดั ต่างๆ ของไวทอป ซึง่ ให้คลืน่ อินฟราเรด ความร้อน และแม่เหล็ก
   จะช่วยลดภาวะอักเสบ  และบวม  ลดปวด  และช่วยให้เซลล์ฟน้ื ตัว  และ
   ซ่อมแซมตัวเองได้เร็วขึน้
21

น้ำ�อัลคาไลน์ไวทอป

คือน้ำ�ไฮโดรเจน
สารพัดประโยชน์

H2
22

เครื่องทำ�น้ำ�อัลคาไลน์ไวทอป
กระติกผลิตน้�ำ อัลคาไลน์ไวทอป
และกระบอกผลิตน้ำ�อัลคาไลน์
ไวทอป เป็นเครื่องผลิตน้ำ�ที่
ทำ�ให้น้ำ�ดื่มที่ได้ มีความเป็น
สารต้านอนุมูลอิสระสูง และ
เป็ น น้ำ � ที่ มี ไ ฮโดรเจนอะตอม
สูง (Hydrogenated Water)
ซึ่งมี ป ระโยชน์ ต่ อ สุ ข ภาพเป็ น
อย่างยิ่ง

น้�ำ ไฮโดรไจน คือ น้�ำ ที่มีปริมาณ

ไฮโดรเจนอะตอมเป็ น ปริ ม าณมาก
(H2) ไฮโดรเจน (Hydrogen : H2)
เป็นโมเลกุลที่พบมากที่สุดในจักรวาล
ซึ่งเป็นก๊าซที่ปราศจากสี ปราศจาก
กลิน่ และปราศจากรส ในน้�ำ ธรรมดา
โมเลกุ ล ของน้ำ � ที่ พ บจะอยู่ ใ นรู ป
ของ H2O ซึ่งอะตอมของไฮโดรเจน
จะเกาะกับออกซิเจน
ด้วยพันธะ
ไฮโดรเจน จึงทำ�ให้ไม่สามารถปล่อย
โมเลกุ ล ของไฮโดรเจนออกมาเป็ น
อิสระได้
อุปกรณ์ผลิตน้�ำ อัลคาไลน์ไวทอป
มี 3 ชนิด คือ เครือ่ งผลิตน้�ำ อัลคาไลน์
ไวทอป กระติกผลิตน้�ำ อัลคาไลน์ไวทอป
และกระบอกผลิตน้�ำ อัลคาไลน์ไวทอป
ซึ่งเทคโนโลยีในการผลิตน้ำ�ดื่มของ
ทั้ง 3 อุปกรณ์จะทำ�ให้น้ำ�ดื่มที่ได้ มี
โมเลกุลของไฮโดรเจนในปริมาณที่สูง
มาก (H2) ทำ�ให้นอกจากมีคุณสมบัติ
เป็นน้�ำ อัลคาไลน์โมเลกุลเล็กแล้ว ยัง
เป็นคุ ณ สมบั ติ เ ป็ นน้ำ�ไฮโดรเจนอี ก
ด้วย

H2
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H2

ไฮโดรเจน เป็นก๊าซที่มีขนาดโมเลกุล
เล็กที่สุด ในบรรดาก๊าซทั้งหลายในธรรมชาติ
ขนาดที่เล็กมากของโมเลกุลไฮโดรเจน ทำ�ให้
ไฮโดรเจนสามารถแทรกซึมไปในทุกอวัยวะ
และเซลล์ทุกเซลล์ของร่างกาย รวมทั้งเซลล์
สมองด้วย

น้ำ�ไฮโดรเจนมีความปลอดภัยหรือไม่

น้ำ�ไฮโดรเจนมีความปลอดภัยสูงมาก
เพราะไฮโดรเจนเป็ นโมเลกุ ล ธรรมชาติ ที่
ปกติ ถูกสร้างขึน้ ในร่างกายอยูแ่ ล้ว จากจุลชีพ
ตัวดีในลำ�ไส้ เมื่อเรากินอาหารเลี้ยงเชื้อ
หรือผักก้านอ่อนที่มีเส้นใยละลายน้ำ�ได้ใน
ปริมาณมาก จุลชีพในลำ�ไส้ ก็จะทำ�หน้าที่
ผลิตก๊าซไฮเดรเจนจากอาหารที่จุลชีพกิน
เข้าไป งานวิจยั ประโยชน์ทางการแพทย์ทถ่ี กู
ตีพมิ พ์ในวารสารการแพทย์ของน้�ำ ไฮโดรเจน
มีมากมาย โมเลกุลของไฮโดรเจนมีขนาดที่
เล็กมาก โดยมีขนาดเล็กกว่าโมเลกุลของ
วิตามินซีถึง 88 เท่า และสามารถผ่าน
เยื่อหุ้มสมองได้ ช่วยทำ�ลายอนุมูลอิสระใน
ไมโตคอนเดียรของเซลล์สมอง พิทกั ษ์เซลล์
สมอง และสร้างความชุ่มน้ำ�ให้เซลล์สมอง
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ประโยชน์ของน้ำ�ไฮโดรเจนที่มีต่อร่างกาย

1. ลดความอ่อนล้า และเพิ่มพลังชีวิตให้กับร่างกาย
2. ลดอาการภูมิแพ้
3. ทำ�ให้สุขภาพหัวใจ และหลอดเลือดดีขึ้น
4. ป้องกันและร่วมบำ�บัดมะเร็ง
5. ร่วมบำ�บัดภาวะน้ำ�ตาลในเลือดสูง
6. ต้านการอักเสบ
7. ป้องกัน และร่วมบำ�บัดโรคที่เกิดจากความเสื่อม
8. ชะลอวัย
9. ร่วมบำ�บัดภาวะน้ำ�หนักเกิน
10. ช่วยเรื่องความจำ� และความสามารถในการจดจำ�

H2
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และ

สุ ด ยอดเวชสำ � อาง

จากรกม้าสกัด กระตุ้น EGF
สูตรผสมกรดไฮยาลูโรนิก ลดเลือนริ้วรอย
เพิ่มความชุ่มชื้นผิว ลดเลือนความหมองคล้�ำ
และรอยด่างดำ�

EGF คืออะไร

EGF ย่อมาจาก Epidermal Growth Factor เป็นโปรตีนที่ร่างกาย
สร้างขึน้ ได้เอง ตัง้ แต่แรกเกิดจนกระทัง่ เข้าสูว่ ยั หนุม่ สาว EGF ทำ�หน้าที่
ในการส่งสัญญาณสื่อสารระหว่างเซลล์ เพื่อให้เกิดการซ่อมแซม และ
ฟืน้ ฟูเซลล์ทเ่ี สียหาย EGF เป็นหนึง่ ในสารกระตุน้ การเจริญเติบโต หรือ
Growth Factor ที่สำ�คัญที่สุดสำ�หรับผิวหนัง ทำ�หน้าที่ในการกระตุ้น
เซลล์ไฟโบรบลาสต์ (Fibroblast) มีผลให้ผลิตคอลลาเจน และอิลาสติน
ใต้ผิวหนังเพิ่มขึ้น ทำ�ให้ผิวเต่งตึง แข็งแรง ยืดหยุ่น แลดูอ่อนเยาว์
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การทีผ่ วิ หนังของเด็กทารก มีความ
เต่งตึง และสุขภาพดี มีความหนาของ
ชั้นหนังแท้ และชั้นหนังกำ�พร้า เป็น
เพราะผิวทารกเต็มไปด้วยสาร EGF
เมื่อมนุษย์เข้าสู่วัยหนุ่มสาว  การผลิต
สาร EGF จะลดลง ทำ�ให้อัตราการ
ผลิต และการสร้างเซลล์ใหม่ลดลงด้วย
ทำ�ให้เกิดริ้วรอย ทั้งริ้วรอยเล็กๆ ตื้นๆ
และริ้วรอยลึกตามมา รวมทั้งการลดลง
ของ EGF จะทำ�ให้เกิดการหย่อนคล้อย
ของผิว ความหนาของผิว ทั้งผิวหนัง
ชั้นหนังแท้ และชั้นหนังกำ�พร้าลดลง
อัตราการลดลงของความหนาของชัน้ ผิว
คือ 1% ต่อปี หลังมนุษย์มีอายุ 20 ปี
ขึ้นไป เครื่องสำ�อางที่กระตุ้นการผลิต
EGF จะทำ�ให้ผวิ มีความหนาแน่นเพิม่ ขึน้
เนื่องจากมีคอลลาเจน อิลาสติน และ
กรดไฮยาลูโรนิก ซึ่งทำ�หน้าที่อุ้มน้ำ�
ใต้ผวิ หนังเพิม่ ขึน้ ทำ�ให้ผวิ แลดูออ่ นเยาว์
เหมือนผิวเด็ก EGF ยังมีผลลดการ
สร้างเม็ดสี ทำ�ให้เกิดการลดเลือน
ความหมองคล้ำ�และรอยด่างดำ�
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สารสกัดจากรกม้าหมักคืออะไร
(Fermented Horse Placenta)

มีการเปรียบเทียบสารสกัดจากรกม้ากับ
สารสกัดจากรกม้าที่ผ่านกระบวนการ
หมัก พบว่า สารสกัดจากรกม้าที่ผ่าน
กระบวนการหมัก มีความเข้มข้นของ
สารสำ�คัญมากกว่าสารสกัดจากรกม้า
ถึง 2-3 เท่า กระบวนการหมักรกม้าใช้
เวลาประมาณ 1-2 เดือน เพื่อให้ได้
สารสำ�คัญที่มีความเข้มข้นสูงสุด

สารสำ�คัญในรกม้าหมัก คือ กรดไซอาลิก (Sialic Acid) ซึ่งทำ�หน้าที่กระตุ้น
โกรท แฟคเตอร์ (Growth Factor) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไฟโบรบลาสต์ โกรท
แฟคเตอร์ (Fibroblast Growth Factor : FGF)

น้�ำ สารสกัดจาก สารสกัดจาก
รกม้า
รกม้าหมัก
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หรือ Oligopeptide-13 ซึ่งทำ�หน้าที่
กระตุ้นเซลล์ไฟโบรบลาสต์ ให้ผลิต
คอลลาเจน และอิลาสตินเพิม่ ขึน้ และ
มี ป ริ ม าณกรดไฮยาลู โ รนิ ก เพิ่ ม ขึ้ น
ทำ�ให้ผิวมีความชุ่มชื้นมากขึ้น  การ
กระตุ้นเซลล์ไฟโบรบลาสต์ ทำ�ให้
มีการผลิต EGF ใต้ผิวหนังเพิ่มขึ้น
อย่างมาก นอกจากนี้สารสกัดจาก
รกม้าหมักยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
สูงกว่าไวน์แดงถึง 7.5 เท่า

ในรกม้าสกัด ยังประกอบด้วย
สาร FGF (Fibroblast Growth
Factor) และ EGF (Epidermal
Growth Factor) ด้วย ซึ่งสาร
ทั้งสองชนิด จะทำ�หน้าที่เสริมฤทธิ์
ซึ่งกันและกันในการสร้างความ
อ่อนเยาว์ให้ผิวพรรณ

สารสกัดจากดอกคาโมมายล์ (Chamomile Extract)
ลดการอักเสบ และระคายเคืองผิว

เครื่องสำ�อางสกัดจากรกม้าผสมกรดไฮยาลูโรนิก

• ประกอบด้วย EGF (Epidermal Growth Factor) และ FGF
  (Fibroblast Growth Factor)
• มีส่วนผสมของกรดไฮยาลูโรนิก (Hyaluronic Acid)
• กระตุ้นการผลิตกรดไฮยาลูโรนิก คอลลาเจน และอิลาสตินใต้ผิวหนัง
• ลดเลือนริ้วรอย ทั้งรอยลึก และรอยตื้น
• ทำ�ให้ผิวกระชับ ตึงเนียน
• ลดเลือนความหมองคล้ำ� และรอยด่างดำ� ทำ�ให้หน้าเนียนใส
• กระตุ้นสเต็มเซลล์ใต้ผิวหนังทำ�ให้เกิดการผลิตเซลล์ใหม่ๆ
• มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ประสิทธิภาพสูงกว่าไวน์แดง 7.5 เท่า
• เหมาะสำ�หรับทุกสภาพผิว รวมทั้งผิวแพ้ง่าย
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ผลจากการรับประทานได้
15 วัน ซึง
่ เป็นวันทีแ่ พทย์นด
ั ตรวจอีกครัง
้
แพทย์ได้ท�ำ การเอ็กซเรย์ ผลปรากฏว่า
แพทย์ให้ถอดเฝือกได้เลย เพราะกระดูก
ติดกันแล้ว แพทย์ยง
ั เอ่ยปากชมด้วย
ว่ากระดูกติดเร็วมาก

คุณเสาวรส จันทราพัฒนะ
อายุ 63 ปี จ.ปราจีนบุรี
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

วันหนึง่ ดิฉนั เดินเตะประตู ทำ�ให้นว้ิ ก้อยซ้ายแตก บวม และปวดมาก จึงไปพบแพทย์ท่ี
โรงพยาบาล แพทย์ทำ�การเอ็กซเรย์ และพบว่ากระดูกนิ้วเท้าแตก แพทย์ใส่เฝือกให้ และ
แจ้งว่าด้วยอายุทม่ี ากแล้ว ต้องใส่เฝือกนานประมาณ 1 เดือน กว่ากระดูกจะติดกัน พอดิฉนั
กลับบ้าน ก็คุยกับลูกชาย คือ โค้ชเอิร์ท คุณนเรศ จันทราพัฒนะ ลูกบอกว่า แม่ไม่ต้อง
ตกใจนะ เดีย๋ วรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวใหม่ของไทยธรรม คือสารสกัดคอลลาเจน
เพื่อการซ่อมกระดูก และข้อต่อ โดยรับประทานคู่กับสารอาหารเพื่อการป้องกันกระดูก
เสื่อม และกระดูกพรุน ร่วมกับการสวมใส่ถุงเท้าไวทอปไว้ตลอด ผลจากการรับประทานได้
15 วัน ซึ่งเป็นวันที่แพทย์นัดตรวจอีกครั้ง แพทย์ได้ท�ำ การเอ็กซเรย์ ผลปรากฏว่า แพทย์
ให้ถอดเฝือกได้เลย เพราะกระดูกติดกันแล้ว แพทย์ยังเอ่ยปากชมด้วยว่ากระดูกติดเร็วมาก
ตอนนั้นก็ดีใจมากค่ะ เพราะตอนที่ใส่เฝือกอยู  
่ เดินก็ไม่ค่อยสะดวก และปกติเป็นคนชอบ
ทำ�โน่นทำ�นี่ ชอบเดินเร็ว แต่พอต้องมาใส่เฝือกก็รสู้ กึ อึดอัด หลังจากเอาเฝือกออก 2 วันแรก
ก็จะระวังตัวบ้างนิดหน่อย แต่พอวันที่ 3 ก็เดินปกติเลยค่ะ ดิฉันก็รับประทานผลิตภัณฑ์
ต่อเนื่องจนครบ  1 เดือน ผลปรากฏว่า เดินได้ปกติ นิ้วเท้าก็หายเป็นปกติแล้วค่ะ
ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้
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คุณดารณี ปานแดง
อายุ 40 ปี จ.ชลบุรี
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

ผลปรากฏว่า หลังจากรับประทาน
เพียงแค่ 1 เดือน อาการต่างๆ ดีขน
้ึ
อย่างน่าประหลาดใจ ไม่คด
ิ ว่าจะดีขน
้ึ ขนาดนี้
ทำ�ให้ดฉ
ิ น
ั ไม่ตอ
้ งซักผ้าปูทน
่ี อนทุกวัน ไม่ตอ
้ ง
กวาดห้องโกยเศษสะเก็ดทีห
่ ลุดร่วงเยอะๆ
อีกแล้วค่ะ และอาการปวดหัวเข่า และ
ปวดตามข้อทีเ่ คยเป็นก็หายไปเลยค่ะ

ดิฉันเริ่มมีผื่นขึ้นที่ขา เป็นรอยขรุยๆ สีแดง หลังจากนั้นก็ขึ้นที่ศีรษะเป็นแผ่นๆ ก็คิดว่าเป็น
รังแค จึงไม่ได้สนใจอะไรมาก แต่หลังจากนั้นไม่กี่ปีเริ่มเป็นมากขึ้น จึงไปพบแพทย์ แพทย์แจ้งว่าเป็น
โรคสะเก็ดเงิน ซึง่ เป็นโรคทางพันธุกรรม รักษาไม่หาย ทำ�ได้แค่ทเุ ลาอาการ ได้ฟงั แบบนัน้ ก็ทอ้ ค่ะ ดิฉนั
รักษาตามอาการเรื่อยมา และพยายามรักษาทุกวิถีทาง แต่ก็ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร รู้สึกท้อแท้ก็เลยหยุด
รักษา ตอนนัน้ ทัง้ ตัวมีอาการอักเสบแสบร้อนไปหมด มีเลือดออกตามแผลด้วย จนกระทัง่ ได้รจู้ กั กับบริษทั
ไทยธรรมฯ จากการแนะนำ�ของพี่ติ๋ว พี่ที่รู้จักกัน ซึ่งพี่ติ๋วเป็นคนรักษาสุขภาพ ชอบส่งเรื่องราวดีๆ
มาให้เสมอ จนวันหนึง่ ดิฉนั ปรึกษาพีต่ ว๋ิ เรือ่ งอาการปวดศีรษะทีเ่ ป็นมานานหลายเดือน และมีโอกาสพบ
คุณเมย์ ภญ.เกศรินทร์ ชัยศิริ ทีศ่ นู ย์ใหญ่ไทยธรรมชลบุรี คุณเมย์ให้ลองดืม่ น้�ำ ด่างจากเครือ่ งผลิตน้�ำ
อัลคาไลน์ไวทอป และรับประทานน้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น รู้สึกว่าอาการ
ปวดศีรษะดีขน้ึ เลยค่ะ ดิฉนั ประทับใจมาก และต้องการดูแลปัญหาสุขภาพเรือ่ งสะเก็ดเงิน จึงรับประทาน
สารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลามผสมคอลลาเจน น้�ำ มันปลาสกัดเข้มข้นชนิด EPA สูง สารอาหาร
บำ�รุงผม บำ�รุงผิว และรักษาสิว และยังดูแลระบบลำ�ไส้ดว้ ยสารสกัดจากพรีไบโอติก และโพรไบโอติก
เพื่อการปรับสมดุลลำ�ไส้ ผลปรากฏว่า หลังจากรับประทานเพียง 1 เดือน อาการต่างๆ ดีขึ้นอย่าง
น่าประหลาดใจ ไม่คิดว่าจะดีขึ้นขนาดนี้ ทำ�ให้ไม่ต้องซักผ้าปูที่นอนทุกวัน ไม่ต้องกวาดห้องโกยเศษ
สะเก็ดที่หลุดร่วงเยอะๆ อีกแล้วค่ะ และอาการปวดหัวเข่า และปวดตามข้อที่เคยเป็นก็หายไปเลยค่ะ
ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้
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ภายใน 6 เดือน
ผมสามารถลดน้�ำ หนัก
ได้ถง
ึ 16 กิโลกรัม และ
เป็นการลดน้�ำ หนัก
แบบเผาไขมันจริงๆ

Before
เม.ย. 2020 94 Kg.

After
ก.ย. 2020 78 Kg.

คุณมนต์ชัย สหพรอุดมการ
อายุ 52 ปี จ.สมุทรสาคร
อาชีพ แพทย์แผนโบราณ

แต่กอ่ นผมมีน�ำ้ หนัก 94 กิโลกรัม และพยายามลดน้�ำ หนักมานานกว่า 10 ปี ทัง้ ควบคุมแป้ง
และน้�ำ ตาล ทั้งอดอาหาร น้ำ�หนักก็ลดลงจริง แต่พอไม่ควบคุม น้ำ�หนักก็ขึ้นอีก จนประมาณเดือน
เมษายน 2020 ภรรยาของผมแนะนำ�ให้รบั ประทานน้�ำ มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็นผสมเปลือกองุน่ เพือ่ ช่วย
ฟืน้ ฟูระบบเผาผลาญ และช่วยเรือ่ งการย้อนวัยไปด้วย สิง่ ทีป่ รากฏชัดเจน คือผิวทีต่ กกระเริม่ จาง
จนปลายเดือนมิถนุ ายน 2020 ผมรับประทานฟูโกแซนทินผสมสารสกัดจากน้�ำ มันเมล็ดทับทิมเพิม่ ด้วย
เพียง 10 วัน รูส้ กึ ว่าต้นขา ต้นแขนเล็กลง กางเกงหลวม ผมจึงเพิม่ สารสกัดจากซีแอลเอและพริก
และน้ำ�มันมะพร้าวสกัดเย็นผสมโคเอนไซม์คิวเท็นด้วย น้ำ�หนักลดลงเรื่อยๆ โดยผมตั้งใจจะลด
น้ำ�หนักแบบลดไขมัน ผมจึงลดแป้ง ลดน้�ำ ตาล และออกกำ�ลังกายเบาๆ อย่างเช่นเดินขึ้นลงบันได
ควบคูไ่ ปด้วย  และรับประทานแคลเซีย่ มเพือ่ การป้องกันกระดูกเสือ่ ม และกระดูกพรุน ดื่มสารอาหาร
กระตุ้นการสร้างโกรทฮอร์โมนชนิดชงดื่มรสโกโก้ เพื่อช่วยป้องกันกล้ามเนื้อสลายตัว และยังเพิ่ม
สารอาหารเพือ่ ความสงบและผ่อนคลายด้วย นอกจากนีผ้ มยังล้างพิษตับ และไต ด้วยการรับประทาน
วิตามินซีสกัดจากมะขามป้อม น้�ำ มันปลาสกัดเข้มข้นผสมโกจิเบอร์ร่ี และกรดอะมิโนเพือ่ การดูแล
ตับ ไต และสร้างกล้ามเนื้อ และดื่มสมุนไพรจีนชาชงเพื่อการล้างพิษ ช่วยระบาย แทนการดื่มน้ำ�
ตลอดวัน ร่วมกับชาเขียวสกัดเข้มข้นเพือ่ ช่วยกระตุน้ การเผาผลาญไขมันด้วย น้�ำ หนักลดลงดีมากๆ
ครับ ภายใน 6 เดือน ผมสามารถลดน้�ำ หนักได้ถงึ 16 กิโลกรัม และเป็นการลดน้�ำ หนักแบบเผาไขมัน
จริงๆ ขอขอบคุณบริษทั ไทยธรรมฯ ทีม่ ผี ลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพสูง ช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพได้อย่างดีเลิศ
ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้
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Before

After

คุณภัทรธนนันต์ ฤคณีย์
อายุ 46 ปี จ.นนทบุรี
อาชีพ นักธุรกิจไทยธรรม

ความเปลีย
่ นแปลงทีเ่ กิดขึน
้
กับตัวเอง คือมีแต่คนทักว่า
ไปทำ�อะไรมา ผอมลง
ผิวสวยขึน
้ มาก
ขาวขึน
้ ด้วย ซึง
่ ดิฉน
ั ถือว่า
ประสบความสำ�เร็จในการ
ดูแลตัวเองแล้วค่ะ

ดิฉันเคยมีปัญหาสุขภาพเรื่องท้องผูกมาก่อน โดยมักจะขับถ่ายไม่เป็นเวลา ทำ�ให้ผิวพรรณ
ไม่สดใส หงุดหงิดง่าย เป็นมานานกว่า 10 ปี จนได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มล้างพิษ คือสารสกัดจาก
พรีไบโอติก และโพรไบโอติก เพือ่ การปรับสมดุลลำ�ไส้ สมุนไพรจีนชาชง เพือ่ การล้างพิษ ช่วยระบาย
และสารอาหารเพื่อการล้างพิษตับ และดื่มน้�ำ มากๆ ตลอดวัน ผลปรากฏว่า ระบบขับถ่ายดีขึ้นมาก
ขับถ่ายเป็นปกติทกุ วัน อารมณ์ดขี น้ึ ผิวพรรณผ่องใสขึน้ ด้วยค่ะ เมือ่ ล้างพิษให้กบั ร่างกายแล้ว ดิฉนั
ต้องการลดน้�ำ หนักด้วย จึงเลือกทำ� IF โดยเน้นให้มอ้ื แรกทีร่ บั ประทานเป็นอาหารทีไ่ ม่มนี �ำ้ ตาล ร่วมกับ
ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คือน้�ำ มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุน่ สารสกัดจากซีแอลเอ
และพริก น้ำ�มันมะพร้าวสกัดเย็นผสมโคเอนไซม์คิวเท็น น้ำ�มันปลาสกัดเข้มข้นชนิด EPA สูง ดิฉัน
จะออกกำ�ลังกายตอนเช้า เพราะช่วยเผาผลาญไขมันได้ดี และพยายามเลีย่ งน้�ำ ตาลให้มากทีส่ ดุ แต่ยงั
รับประทานของที่ชอบอยู่ แค่พออิ่ม ชีวิตต้องไม่ขาดความสุขค่ะ ก่อนนอนดื่มสารอาหารเพื่อกระตุ้น
การสร้างคอลลาเจนชนิดชงดื่มรสโกโก้ และสารอาหารกระตุ้นการสร้างโกรทฮอร์โมนชนิดชงดื่ม
รสโกโก้ เพือ่ ช่วยเรือ่ งการย้อนวัยค่ะ และรับประทานสารอาหารเพือ่ ความสงบ และผ่อนคลาย ช่วยให้
หลับดีมากๆ ค่ะ และดูแลผิวพรรณด้วยโปรตีนสกัดจากถัว่ เหลืองผสมผงเห็ดหูหนูขาว และสารสกัด
จากเมล็ดลิน้ จีแ่ ละใบบัวบกด้วย ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับตัวเองคือ มีแต่คนทักว่าไปทำ�อะไรมา
ผอมลง ผิวสวยขึ้นมาก ขาวขึ้นด้วย ซึ่งดิฉันถือว่าประสบความสำ�เร็จในการดูแลตัวเองแล้วค่ะ
ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้
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ดิฉน
ั เริม
่ รับประทานน้�ำ มันเมล็ดองุน
่
สกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุน
่ และ
น้�ำ มันรำ�ข้าวและจมูกข้าวผสม
โคเอนไซม์คว
ิ เท็น รับประทานต่อเนือ
่ ง
ตลอด 2 ปี พอได้กลับมาตรวจ
คลืน
่ หัวใจอีกครัง
้ แพทย์กถ
็ ามว่า
ไปทำ�อะไรมา ทำ�ไมอาการดีขน
้ึ

คุณพาฤดี เดชฉิมมา
อายุ 46 ปี จ.ชลบุรี
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

เมือ่ 5 ปีทแ่ี ล้ว ดิฉนั มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ เหนือ่ ย หัวใจเต้นเร็ว และเต้นไม่คงที่
จะมีช้าบ้าง เร็วบ้าง กล้ามเนื้ออ่อนแรง บางครั้งก็หน้ามืด หัวใจหวิวๆ เหมือนจะวูบค่ะ จน
วันหนึง่ ไปเรียนตัดผม พอได้ยนิ ครูพดู คุย หรือดุเสียงดัง รูส้ กึ เหมือนกระตุน้ ให้หวั ใจเราเต้นเร็ว
กว่าเดิมมาก เป็นแบบนีน้ านมาก และยังมีอาการเหมือนคนเดินไปข้างหน้า แต่เหมือนถอยหลัง
ค่ะ จึงตัดสินใจไปพบแพทย์คะ่ แพทย์ตรวจพบว่า ดิฉนั เป็นโรคหัวใจโต และหัวใจรัว่ ค่ะ แพทย์
ให้เริม่ รักษาด้วยการรับประทานยาก่อน อาการก็เริม่ ดีขน้ึ แต่หลังจากนัน้ ดิฉนั ไม่ได้ไปพบแพทย์
ตามนัด ทำ�ให้รบั ประทานยาไม่ตอ่ เนือ่ ง หยุดยาไปเกือบ 1 เดือน จนวันหนึง่ ไปเรียนตัดผมชาย
แล้วมีกิจกรรมในโรงเรียน อยู่ๆ ก็มีอาการเหนื่อยขึ้นมาอีก ก็รู้ว่าอาการของตัวเองเริ่มแย่ลง
อีกแล้ว จนได้มโี อกาสปรึกษาเพือ่ น จนเพือ่ นแนะนำ�ให้รจู้ กั ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม
ดิฉนั เริม่ รับประทานน้�ำ มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุน่ น้�ำ มันรำ�ข้าวและจมูกข้าว
ผสมโคเอนไซม์คิวเท็น รับประทานต่อเนื่องตลอด 2 ปี  พอได้กลับมาตรวจคลื่นหัวใจอีกครั้ง
แพทย์กถ็ ามว่าไปทำ�อะไรมา ทำ�ไมอาการดีขน้ึ ดิฉนั รูส้ กึ ดีใจมากๆ ค่ะ จนปัจจุบนั ก็รบั ประทาน
ต่อเนื่องเหมือนเดิม และจะรับประทานตลอดไปเลยค่ะ เพราะทำ�ให้เราไม่เหนื่อย ไม่เพลีย
รู้สึกร่างกายแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะ  
ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้
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คุณมณฑกานต์ บวรจงกลนี
อายุ 55 ปี จ. เชียงใหม่
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

แพทย์ถง
ึ กับบอกให้ท�ำ ใจไว้
ว่าอย่างเร็ว 3 เดือน อย่างช้า 3 ปี
แต่ดว
้ ยความศรัทธาในบริษท
ั ฯ และ
ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือ
่ ง จากวันที่
ได้ฟง
ั แพทย์พด
ู วันนัน
้ จนวันนี้ 13 ปี
แล้วค่ะ และปัจจุบน
ั ก็ไม่พบเชือ
้ มะเร็งมา
13 ปีแล้วเช่นกันค่ะ

ดิฉันเริ่มมีอาการอ่อนเพลีย ทำ�อะไรแค่นิดหน่อย ก็รู้สึกเหนื่อย ทั้งที่จริงๆ แล้วเป็น
คนที่ออกกำ�ลังกายอยู่เสมอ และค่อยข้างที่จะดูแลตัวเองดีพอสมควรค่ะ แต่พอเริ่มมีอาการ
อ่อนเพลียโดยไม่ทราบสาเหตุ จึงตัดสินใจไปพบแพทย์ และตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งเต้านมค่ะ
แพทย์รักษาด้วยเคมีบ�ำ บัด  และในระหว่างนั้นก็มีแพทย์ทางเลือกมาแนะนำ�เยอะมาก  ก็ลอง
รับประทานไปบ้าง แต่ก็ไม่ได้ผลอะไร จนได้เจอกับเพื่อนที่คุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งเหมือนกัน และ
ท่านอายุมากแล้วด้วย แต่ท่านรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรมมาตลอด ดิฉันก็
รู้สึกสนใจ  เพราะลองสังเกตอาการคุณแม่ของเพื่อนเห็นว่าท่านมีอาการดีวันดีคืน  ดิฉันลอง
ศึกษาผลิตภัณฑ์ไทยธรรม  และทราบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากงานวิจัย  และยังได้ปรึกษากับ
ดร.อาริญา สาริกะภูติ ด้วยเลยทำ�ให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ ก็เลยตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ชุดดูแลมะเร็ง
กลุ่มฮอร์โมนท์ มีสารอาหารต้านมะเร็ง น้�ำ มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุน่ และเมือ่
มีอาการอ่อนเพลียมากๆ จะนำ�น้ำ�มันรำ�ข้าวและจมูกข้าวผสมโคเอนไซม์คิวเท็น เจาะใส่ใต้ลิ้น
ทันที อาการก็ดีขึ้นร่างกายก็สดชื่นขึ้น และยังรับประทานสารสกัดแอสต้าแซนทินเพื่อช่วย
ซ่อมแซมร่างกาย รูส้ กึ สุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะ เช่น เมื่อก่อนหลังจากให้คีโมแล้ว ต้อง
ให้เกร็ดเลือดเพิ่ม จึงจะให้คีโมต่อได้ แต่หลังจากรับประทานผลิตภัณฑ์ไทยธรรมแล้ว ทำ�ให้
สามารถให้คโี มได้ต่อเนื่องจนครบเลยค่ะ รูส้ กึ ประทับใจมาก จากทีห่ มดหวังแล้ว เพราะอาการ
ของดิฉันหนัก จนแพทย์ถึงกับบอกให้ทำ�ใจไว้ว่าอย่างเร็ว 3 เดือน อย่างช้า 3 ปี แต่ด้วย
ความศรัทธาในบริษทั ฯ และใช้ผลิตภัณฑ์ตอ่ เนือ่ ง จากวันทีไ่ ด้ฟงั แพทย์พดู วันนัน้ จนวันนี้ 13 ปี
แล้วค่ะ และปัจจุบนั ก็ไม่พบเชือ้ มะเร็งมา 13 ปีแล้วเช่นกันค่ะ
ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้
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กรกฎาคม 2020

กรกฎาคม 2020

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กรกฎาคม 2020

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กรกฎาคม 2020

คุณเกศรินทร์ ชัยศิริ

คุณสมัครใจ ทองธรรมชาติ

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ จ.ชลบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 782,075 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.ชลบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 321,470 บาท

สิงหาคม 2020

สิงหาคม 2020

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน สิงหาคม 2020

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน สิงหาคม 2020

คุณมนต์สินี สิงห์กิจขจร

คุณสมัครใจ ทองธรรมชาติ

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ จ.จันทบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 898,185 บาท

New
Active
Recruit
2020

กรกฎาคม

สิงหาคม

คุณภูมิพัฒน์ สิทธิโรจน์อมร

คุณจัญจิรา ไชยนอก

จำ�นวน 7 ท่าน

จำ�นวน 8 ท่าน

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน กรกฎาคม 2020
มียอด New Active Recruit
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ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.ชลบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 361,335 บาท

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน สิงหาคม 2020
มียอด New Active Recruit

ผู้ที่ได้รับรางวัล
ประจำ�เดือน

กรกฎาคม - สิงหาคม 2020
ผู้ที่ขึ้นตำ�แหน่งโกเมนได้รับรางวัล
เสื้อกล้ามไวทอป

2020

ขึ้นตำ�แหน่งโกเมนได้รับเสื้อกล้ามไวทอป

คุณสอน มะปรางค์

คุณณันทิกาญจน์ ริยาพันธ์

คุณอัญชิษฐา ชำ�นาญพืช

คุณพิมพ์พิศา เจี้ยงเเต็ม

ผู้ที่ได้รับรางวัล

มูลค่า 3,300 บาท ฟรี!

ประจำ�เดือน

กรกฎาคม - สิงหาคม 2020
ผู้สร้างโกเมนได้รับรางวัลถุงเท้าไวทอป

คุณมณฑา รัตนพันธ์
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณอารยา แดงแสง
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณสมฤทัย ชำ�นาญพืช
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณภูชิต พิสัยเลิศ
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

สร้างโกเมนติดตัว 1 เม็ด / เดือน
ได้รับถุงเท้าไวทอป (สีขาว)

มูลค่า 850 บาท ฟรี!
คุณสายสุรีย์ วงศ์เจริญชัย
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณอัครรัสมิ์ พุทธยะศิริ
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณอลงกรณ์ เจี้ยงเต็ม
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน
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(6 ตุลาคม - 5 ธันวาคม 2020)
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(6 ตุลาคม - 5 ธันวาคม 2020)

Line ID : @thaidham / Tel : 02 363 7699

www.thaidham.com
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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 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS)
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 212-0-81073-0
4.2 จัดส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
• ธนาคาร กสิกรไทย สาขา พระราม 9
• ระบุรถทัวร์ หรือรถตู้
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 713-2-33215-5
- สัง่ ซือ้ 10,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
• ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนสุขาภิบาล 1
- สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 10,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 265-1-22092-8
• จัดส่งโดย บริษทั ขนส่ง NTC
• ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนนวมินทร์
- สัง่ ซือ้ 5,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 077-2-43476-3
- สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท
2.2 ชำ�ระเป็นเงินสด
4.3 จัดส่งโดย Messenger
• ซือ้ สินค้าด้วยตนเองทีบ่ ริษทั ฯ
• สัง่ ซือ้ 5,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
2.3 ชำ�ระด้วยบัตรเครดิต
• สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท
• ซือ้ สินค้าด้วยตนเองทีบ่ ริษทั ฯ
(เฉพาะเขตพืน้ ทีบ่ ริการ)
• 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)
* เฉพาะเขตพืน้ ทีบ่ ริการ นอกเขตพืน้ ทีบ่ ริการ
เพิม่ ค่าจัดส่ง 50 บาท
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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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