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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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ดร.อาริญา สาริกะภูติ
ได้ดูแลป้าด้วยผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารของไทยธรรม
ในการรักษามะเร็ง จนค่ามะเร็ง
ป้าเป็น 0 มา 20 กว่าปีแล้ว
จากมะเร็งปากมดลูกระยะ 3
ต่อ 4 โดยไม่ต้องผ่าตัด

คุณสุนิตย์ อนูกุล

อายุ 82 ปี จ. กรุงเทพฯ

ป้าป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก
ระยะ 3 ต่อ 4 แพทย์แนะนำ�
ให้ รั ก ษาโดยการให้ เ คมี บำ � บั ด
ป้าให้คีโมบำ�บัดทั้งหมด 10 ครั้ง
ฉายแสง 34 ครัง้ จากนัน้ คุณยุย้
ดร.อาริญา สาริกะภูติ ได้ดูแล
ป้ า ด้ ว ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของไทยธรรมในการรักษามะเร็ง
จนค่ามะเร็งป้าเป็น 0 มา 20
กว่าปีแล้ว โดยไม่ต้องผ่าตัด แต่
เมือ่ 2 ปีทแ่ี ล้ว ป้ามีอาการขาชา
มีเลือดออกจากช่องคลอด และ
ไม่สามารถปัสสาวะได้เป็นปกติ
ป้ า เลยตั ด สิ น ใจไปพบแพทย์

ตอนนั้นที่เลือดออก ป้าคิดว่า
อาจจะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะ
อักเสบ หรืออีกอย่างคือ ป้าคิดว่า
ค่ามะเร็งจะกลับมารึเปล่า แต่
หลังจากพบแพทย์ แพทย์แจ้งว่า
ไม่ใช่มะเร็ง แต่เกิดจากผลข้างเคียง
การให้เคมีบำ�บัด และการฉาย
เเสงที่เยอะ จนทำ�ให้เกิดพังผืดไป
เกาะที่ท่อปัสสาวะ ทำ�ให้ปัสสาวะ
ไม่ออก และมีเลือดออกมา ไตก็เลย
แย่ไปด้วย แพทย์รักษาด้วยการ
ใส่สายสวนปัสสาวะ และเจาะไต
ทางด้านหลัง เพื่อให้ขับปัสสาวะ
ออกมา ระหว่างที่ทำ�การรักษา
เลือดก็ยังไหลออกมาตลอด แพทย์
บอกว่าเป็นเพราะเส้นเลือดเปราะ
เซลล์ เ สื่ อ มจากการให้ เ คมี บำ � บั ด
คุ ณ ยุ้ ย จึ ง ให้ ป้ า เริ่ ม รั บ ประทาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารไทยธรรม
เพื่อรักษาอาการนี้ มีถังเช่าผสม
สารสกั ด จากเห็ ด หลิ น จื อ แดง
แอสต้าแซนทินเพื่อการซ่อมแซม
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ร่างกาย น้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดจากเปลือก
องุ่น ป้ารับประทานต่อเนื่องตลอด ทำ�ให้ปา้ อาการดีขน้ึ เพ
ราะจริงๆ แล้ว ป้าต้องเปลีย่ นสายท่อ
ที่ต่อมาจากไตทุกเดือน แต่ของป้าไม่ต้องเปลี่ยนเลยค่ะ เวลา
ไปพบแพทย์ตามนัด อาการก็ปกติดีทุกครั้ง พอครบกำ�หนดก็
ถอดสายออกได้เลย แพทย์เริม่ จากถอดสายทีต่ อ่ มาจากไตก่อน
สัปดาห์ต่อมาก็ถอดสายสวนปัสสาวะออก ปัจจุบัน อาการ
หายเป็นปกติแล้ว สามารถปัสสาวะเองได้ เลือดก็ไม่ไหลแล้ว
และผลิตภัณฑ์อีกตัวที่ป้ารับประทานตลอดไม่เคยขาด คือ
สารอาหารเพือ่ การต้านมะเร็ง เพราะเราคืออดีตผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ถึงปัจจุบันค่าจะเป็น 0 แล้วก็ตาม แต่เราก็ต้องรับประทาน
ป้องกันไว้ก่อน ล่าสุดป้าไปทำ� CT Scan ตรวจสุขภาพล่าสุด
ผลไม่มีอะไรเลย แพทย์แจ้งว่าสุขภาพของป้าดีมากๆ ค่ะ
ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้
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After
Before

คุณนฤมล สังข์เกิดสุข
อายุ 46 ปี จ. กาญจนบุรี
อาชีพ พนักงานบริษัท

รับประทานต่อเนื่อง 3 เดือน น้�
ำ หนักลดลงไป
12 กิโลกรัม ที่สำ�คัญซีสต์ที่รังไข่ และหน้าอกหายไปเลยค่ะ
อาการภูมแิ พ้กด
็ ข
ี น
้ึ รูปร่างดีขน
้ึ จนคนรอบข้างทัก

ดิฉันมีปัญหาด้านสุขภาพหลายอย่าง เป็นช็อคโกแลตซีสต์ที่
รังไข่ และเป็นซีสต์ทเ่ี ต้านม เป็นโรคภูมแิ พ้ ทำ�ให้น�ำ้ หนักตัวเพิม่ ขึน้
อย่างรวดเร็ว ได้ทดลองวิธกี ารลดน้�ำ หนักมาหลายวิธี อ้วนๆ ผอมๆ
อยูห่ ลายครัง้ จนท้อแท้กบั การลดน้�ำ หนัก จนเพือ่ นของดิฉนั โค้ชเอ๋
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คุณจุฑานาถ สิงห์ถม แนะนำ�ให้รู้จัก
กับบริษัท ไทยธรรมฯ และให้ดิฉัน
ลองลดน้ำ�หนักด้วยสูตรคี โ ตเจนิ ค
ไดเอท โดยการงดแป้ง และน้ำ�ตาล
ควบคู่กับใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของไทยธรรม คือ น้ำ�มันมะพร้าว
สกัดเย็นผสมโคคิวเท็น น้�ำ มันปลา
สกัดเข้มข้นชนิด EPA สูง และ
สารสกัดพรีไบโอติก และโพรไบโอติก
สู ต รปรั บ สมดุ ล จุ ลิ น ทรี ย์ ใ นลำ �ไส้
รับประทานต่อเนือ่ ง 3 เดือน น้�ำ หนัก
ลดลงไป 12 กิโลกรัม ที่สำ�คัญ ซีสต์
ที่รังไข่ และหน้าอกหายไปเลยค่ะ
อาการภูมิแพ้ก็ดีขึ้น รูปร่างดีขึ้น จน
คนรอบข้างพากันทักว่าไปทำ�อะไรมา
ผลลั พ ธ์ ที่ ดี ทำ � ให้ ดิ ฉั น มั่ น ใจใน
คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องไทยธรรม
จึ งได้ มี ก ารบอกต่ อ กั บ คนรอบข้ า ง
โดยเริ่มจากคนในครอบครัว และ
เพื่อนร่วมงานก่อน และได้มีการ
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บอกต่อๆ กันเพิ่มมากขึ้น ทำ�ให้เกิดเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นนอก
เหนือจากงานประจำ� จึงตัดสินใจเปิดศูนย์ย่อย อ.พนมทวน
จ.กาญจนบุรี ถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดี และเป็นจุดเริ่มต้นของ
การทำ�ธุรกิจกับบริษัท ไทยธรรมฯ ดิฉันได้มีการเรียนรู้ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ และแผนการตลาดอย่างสม่ำ�เสมอ จึงทำ�ให้มั่นใจใน
การบอกต่อ และทำ�ให้มีสายงานเพิ่มมากขึ้น จากเมื่อก่อนที่เคย
กลัวการขาย แต่เพราะบริษัท ไทยธรรมฯ มีแผนการตลาดทีง่ า่ ย
มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทำ�ให้ขายได้ง่ายมากค่ะ ปัจจุบัน ดิฉัน
ขายสินค้าไทยธรรมทัง้ แบบออฟไลน์ และขายแบบออนไลน์เลยค่ะ
อยู่ที่ไหน เวลาไหน ก็ขายได้ค่ะ ทำ�ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และมี
ความสุขที่ได้บอกต่อสิ่งดีๆ ให้กับทุกคนค่ะ มีความสุขทุกครั้ง
ที่เห็นทุกคนมีสุขภาพดีขึ้น ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตที่ได้
รูจ้ กั บริษทั ไทยธรรมฯ ได้เรียนรู้ ได้ลงมือทำ� สร้างอาชีพเสริม มี
รายได้เพิ่มจากงานประจำ� ยิ่งทำ�ยิ่งสนุก มีความสุขกับสิ่งที่ทำ�
นึกถึงสุขภาพ นึกถึงไทยธรรม นึกถึงช่องทางหารายได้เสริม
นึกถึงไทยธรรมนะคะ
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Pharmabiotic
จุลชีพมีประโยชน์ในทางการแพทย์

ไบฟิโด
แบคทีเรีย

Bifidobacteria

สาขาหนึง่ ในการแพทย์แห่งอนาคต (Future Medicine) ทีจ่ ะ
มีประโยชน์อย่างยิ่งในทางการแพทย์ คือ Pharmabiotic หรือ
เภสัชจุลชีพ เป็นการนำ�จุลชีพทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกายหลากหลาย
สายพันธุ์มาใช้ประโยชน์ต่อร่างกาย ทั้งในด้านการรักษา ใน
ด้านความงาม และผิวพรรณ รวมถึงการลดน้ำ�หนัก
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จุลชีพในร่างกายมนุษย์
จุลชีพในลำ�ไส้ของมนุษย์มีจำ�นวน 100 ล้านล้านเซลล์ และมี
มากกว่า 100 สายพันธุ์ ซึง่ มีประโยชน์อย่างยิง่ ต่อร่างกาย ปกติแล้วจะ
มีทง้ั ชนิดทีใ่ ห้ประโยชน์ และให้โทษต่อร่างกาย ในภาวะปกติ จุลชีพใน
ลำ�ไส้ของเราจะอยูใ่ นภาวะสมดุลตามระบบนิเวศน์ของมัน อย่างไรก็ตาม
ด้วยพฤติกรรมของเราเอง ไม่วา่ จะเป็นอาหารการกิน ความเครียด หรือ
การได้รับยาปฏิชีวนะ จะทำ�ให้ประชากรจุลชีพเกิดการเสียสมดุล
บางครั้ ง การเสี ย สมดุ ล
จุลชีพ ใช้เวลาเพียงแค่
วันเดียว หรือในหลายกรณี
จุลชีพจะค่อยๆ เสียสมดุล
ไปในแต่ละวัน และตลอด
ระยะเวลาหลายปีทผ่ี า่ นมา
นักวิทยาศาสตร์ พบว่า
การเสียสมดุลของประชากร
จุลชีพในร่างกาย จะนำ�ไปสู่
สุขภาพทีย่ �ำ่ แย่ และโรคภัย
ไข้เจ็บต่างๆ มากมาย
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รู้จักกับไบฟิโดแบคทีเรีย (Bifidobacteria)
ไบฟิโดแบคทีเรีย ถูกคัดแยกออกมาได้ในปี พ.ศ. 2442 โดย
Dr. Henry Tiisier จากอุจจาระของเด็กทารกทีก่ �ำ ลังกินนมมารดา
ในตอนที่เด็กเกิดมาใหม่ๆ ลำ�ไส้ของเด็กจะปราศจากจุลชีพใดๆ
หลังจากทารกคลอดออกมาได้ 1 สัปดาห์ ในลำ�ไส้ของทารก จะ
เต็มไปด้วยจุลชีพสายพันธุไ์ บฟิโดแบคทีเรีย จำ�นวนไบฟิโดแบคทีเรีย
จะลดลงเรือ่ ยๆ หลังจากทีท่ ารกเริม่ ได้รบั สารอาหารอืน่ ๆ นอกเหนือ
จากนมมารดา และลดลงเรื่อยๆ เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว การที่
จำ�นวนไบฟิโดแบคทีเรียลดลงเรื่อยๆ ทำ�ให้จุลชีพที่ก่ออันตราย
มีเพิ่มขึ้น ทำ�ให้เกิดผลิตผลจากการหมักเพิ่มขึ้น ซึ่งปรากฏได้
จากกลิ่นอุจจาระ และปัสสาวะที่ส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์แรงขึ้น
เช่น มีกลิ่นแอมโมเนียปน
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จุดเด่นของไบฟิโด
แบคทีเรีย
จุดเด่นของจุลชีพตระกูลไบฟิโด
แบคทีเรีย คือ ไบฟิโดแบคทีเรียเป็น
จุลชีพส่วนใหญ่ในลำ�ไส้ของมนุษย์
เมื่อเทียบกับไบฟิโดแบคทีเรียแล้ว
จุ ล ชี พ ตระกู ล แลคโตบาซิ ลไลจะมี
ปริมาณน้อยกว่ามาก คือ น้อยกว่า
1% ของจุลชีพมีประโยชน์ในลำ�ไส้
เป็นไปได้ ทีเ่ มือ่ มีก�ำ เนิดมนุษย์ จุลชีพ
ทีส่ ามารถปรับตัว และอยูร่ ว่ มในลำ�ไส้
มนุษย์ได้ คือ ไบฟิโดแบคทีเรีย ใน
ขณะที่ แ ลคโตบาซิ ล ไลทำ � หน้ า ที่
เปลี่ ย นน้ำ � ตาลให้ เ ป็ น กรดแลคติ ก
ไบฟิโดแบคทีเรีย ทำ�หน้าที่ผลิต ทั้ง
กรดอะซิติก และกรดแลคติก ที่มี
ประโยชน์อย่างมาก
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หน้าที่ของไบฟิโดแบคทีเรีย
ไบฟิโดแบคทีเรียมีประโยชน์ต่อร่างกายในหลายหน้าที่ เช่น
ทำ�หน้าทีผ่ ลิตกรดอินทรียต์ า่ งๆ เช่น กรดแลคติก และกรดอะซิตกิ
ป้องกันการเจริญเติบโตของจุลชีพที่มีโทษต่อร่างกาย และช่วยให้
สิ่งแวดล้อมภายในลำ�ไส้ดีขึ้น เราสามารถกล่าวได้ว่า กรดอะซิติก
ที่ถูกผลิตขึ้นโดยไบฟิโดแบคทีเรีย มีประสิทธิภาพสูงในการกำ�จัด
จุลชีพทีเ่ ป็นอันตรายต่อร่างกาย และมีบทบาทสำ�คัญในการปกป้อง
ผนังลำ�ไส้ ไบฟิโดแบคทีเรียเป็นจุลชีพทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงในการผลิต
กรดอะซิตกิ ขึน้ ในลำ�ไส้ และสามารถป้องกันโรคทีเ่ กิดจากเชือ้ จุลชีพ
ก่อโรคได้เช่น เชื้อ E.Coli ซึ่งทำ�ให้ท้องเสีย เป็นต้น
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ไบฟิโด
แบคทีเรีย

Bifidobacteria

ไบฟิโดแบคทีเรียยังผลิตวิตามินได้อีกถึง 8 ชนิดในร่างกาย
รวมทั้งกรดโฟลิค หรือวิตามินบี 9 ด้วย และช่วยให้อาหาร
ถูกดูดซึมผ่านทางเดินอาหารได้ดีขึ้น ไบฟิโดแบคทีเรียเองก็มี
หลากหลายสายพันธุ์ ทำ�หน้าทีแ่ ตกต่างกัน เช่น ทำ�หน้าทีป่ อ้ งกัน
ร่างกายจากการติดเชื้อไวรัส เช่น ไข้หวัดใหญ่ ยับยั้งการเจริญ
เติบโตของเนือ้ งอก ช่วยให้ภมู ติ า้ นทานทำ�งานสมดุล ไม่มากไป
และไม่น้อยเกินไป ทำ�ให้มีการให้จุลชีพตัวดีในการป้องกัน และ
ร่วมบำ�บัดโรคภูมิแพ้ตัวเอง (Auto-Immune Disease) และ
ช่วยปรับสมดุลไขมันในเลือด
15

จุลชีพ

ดูแลลำ�ไส้

โบวิส (Bowis) ประกอบด้วย Bifidobacterial longum

BB536 160,000 ล้านตัว/แคปซูล Lactobacillus bulgaricus,
Streptococcus thermophilus และอินนูลิน (Inulin) ซึ่ง
เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลชีพตัวดี
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ไบฟิโดแบคทีเรียล ลองกุม BB536
(Bif idobacterial longum BB536)
ในปี 1971 บริษัท Morinaga ประเทศญี่ปุ่น ได้ประสบ
ความสำ�เร็จ ในการแยกสายพันธุ์ไบฟิโดแบคทีเรียล ลองกุม
BB536 จากลำ�ไส้ของทารกสุขภาพดี และนำ�ไปเพาะเลี้ยง
เพื่อให้เราสามารถกินเข้าไปเพื่อเพิ่มจำ�นวนไบฟิโดแบคทีเรียล
ลองกุม ซึ่งเป็นจุลชีพมีประโยชน์ในลำ�ไส้มนุษย์
17

ไบฟิโดแบคทีเรียล ลองกุม BB536 เป็นจุลชีพสายพันธุ์
ที่อยู่ในลำ�ไส้มนุษย์ บางบริษัทได้ใช้สายพันธุ์ที่สกัดออกจาก
ลำ�ไส้สัตว์ แต่จะไม่ได้ผลดีเท่าจุลชีพที่สกัดได้จากลำ�ไส้มนุษย์
ไบฟิโดแบคทีเรียล ลองกุม BB536 เป็นจุลชีพสายพันธุ์ที่มี
ความทนทานสูง ต่อออกซิเจน และกรดในกระเพาะ เมื่อเรา
รับประทานเข้าไป จุลชีพจำ�นวนมากจะยังคงมีชวี ติ อยูใ่ นลำ�ไส้ใหญ่
ทำ�ให้ไบฟิโดแบคทีเรียล ลองกุม BB536 เป็นสายพันธุ์ของ
จุลชีพมีประโยชน์ ที่มีงานวิจัยทางการแพทย์ตีพิมพ์มากที่สุด
ในโลก
งานวิจย
ั Bifidobacterial longum BB536
1. ทำ�ให้ลำ�ไส้มีสุขภาพดี
งานวิจยั Bifidobacterial longum BB536 พบว่า การรับประทาน
B. longum BB536 ช่วยลดอาการท้องผูก ทำ�ให้มกี ารขับถ่าย
ที่ดีขึ้น เพิ่มการบีบตัว และการเคลื่อนไหวของลำ�ไส้ โยเกิร์ต
ที่มีส่วนผสมของ B. longum BB536 และ Lactobacilli
ได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการในฐานะของอาหารที่มี
คุณสมบัติเฉพาะ (Foods for Specified Health Use :
FOSHU) ในประเทศญี่ปุ่น
18

2. ป้องกันมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่

2.1 ลดปริมาณ Enterotoxigenic
Bacteroides fragilis (ETBF)

Enterotoxigenic Bacteroides fragilis (ETBF) เป็นจุลชีพที่
ได้รบั การสันนิษฐานว่า เป็นปัจจัยเสีย่ งทีท่ �ำ ให้เกิดมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่
งานวิจัยพบว่า ผู้ที่รับประทานโยเกิร์ตที่ผสม B.longum BB536
มีจำ�นวนของ ETBF ในอุจจาระลดลงถึง 10 เท่า จากจำ�นวน
10 ล้านตัว เหลือเพียง 1 ล้านตัว ในระยะเวลา 8 สัปดาห์
นอกจาก ETBF จะเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่ทำ�ให้เกิดโรคมะเร็ง
ลำ�ไส้ใหญ่แล้ว ETBF ยังเกี่ยวข้องกับการทำ�ให้เกิดภาวะลำ�ไส้
อักเสบแปรปรวน เช่น อาการท้องเสียเรื้อรังที่ร่วมกับการอักเสบ
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2.2 ป้องกันสารก่อมะเร็ง

ได้มกี ารทดลองในหนูทดลอง ทีถ่ กู ฉีดสารก่อมะเร็งใส่รา่ งกายเป็น
เวลา 58 สัปดาห์ งานวิจัยพบว่า หนูที่กิน B.longum BB536
ลดการเกิดเนื้องอกในแต่ละอวัยวะลงได้
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3. ป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อ

3.1 ป้องกันการติดเชื้อหวัด และไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุ

มีงานวิจัยใช้ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ในอาสาสมัครสูงอายุ ที่มีอายุ
65 ปีขน้ึ ไป จำ�นวน 27 คน พบว่าผู้สูงอายุทก่ี นิ B.longum BB536
เป็นระยะเวลา 19 สัปดาห์ มีการติดเชื้อหวัด และไข้หวัดใหญ่
ในจำ�นวนที่น้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้กิน นอกจากนี้ในผู้ที่กิน B.longum
BB536 ยังทำ�ให้ NK Cells ซึ่งเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ทำ�ลาย
สิ่งแปลกปลอม และเชื้อโรค ทำ�หน้าที่ได้ดีขึ้นด้วย
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3.2 ป้องกันการติดเชื้อ E.coli O157
เชื้อ E.coli O157

เชื้อ Escherichia coli (E.coli) O157 เป็นเชื้อแบคทีเรียที่
สร้างสารพิษ ซึ่งทำ�ให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารของคนได้
นานถึงหนึ่งสัปดาห์ อาการที่พบบ่อย คือ ท้องร่วง และอุจจาระ
มีเลือดปน ในรายที่มีอาการรุนแรงจะทำ�ให้เกิดความผิดปกติที่ไต
ซึ่งอาจถึงแก่ชีวิตได้ โดยเฉพาะในเด็ก และคนชรา มีงานวิจัยใน
หนูทดลองทีไ่ ด้รบั B.longum BB536 แล้วได้รบั เชือ้ E.coli O157
พบว่า หนูทดลองที่กิน B.longum BB536 ก่อนได้รับเชื้อ ไม่มี
ตัวไหนเสียชีวิตเลย ในขณะที่หนูทดลองที่ได้รับเชื้อ E.coli O157
กลุม่ ทีไ่ ม่ได้กนิ BB536 ไปก่อน เสียชีวติ ทัง้ หมด ภายในระยะเวลา
32 วัน
4. ช่วยป้องกัน และ
ลดอาการภูมิแพ้
มีงานวิจยั ในอาสาสมัคร พบว่าอาสาสมัคร
ที่กิน B.longum BB536 สามารถ
ป้องกันการเกิดภูมิแพ้จากละอองเกสร
สำ�หรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้ว การกิน
BB536 ทำ�ให้อาการภูมิแพ้ดีขึ้นด้วย
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5. ช่วยซ่อมแซมลำ�ไส้ที่
อักเสบแปรปรวน
งานวิจัยในอาสาสมัครพบว่า การกิน B.longum BB536 ช่วย
ลดอาการ และฟื้นฟูลำ�ไส้ที่อักเสบและแปรปรวน (Ulcerative
Colitis) ภายในระยะเวลา 6 เดือน
6. ลดระดับโคเลสเตอรอล
ในเลือด
งานวิจัยในอาสาสมัครที่กิน B.longum BB536 พบว่า มีระดับ
โคเลสเตอรอลในเลือดที่ลดลง ภายในระยะเวลา 14 สัปดาห์
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7. เพิ่มความหนาแน่น
ของกระดูก
มีงานวิจัยในหนูทดลองที่เป็นโรคกระดูกพรุน พบว่า หนูที่กิน
แคลเซียม ร่วมกับ B.longum BB536 มีมวลกระดูกที่หนาแน่น
กว่าหนูทก่ี นิ แต่แคลเซียมเพียงอย่างเดียว นักวิจยั เชือ่ ว่า มวลกระดูก
ของหนูทเ่ี พิม่ ขึน้ มาจากการทีล่ �ำ ไส้ท�ำ งานดีขน้ึ ทำ�ให้ล�ำ ไส้ดดู ซึม
แคลเซียมได้เพิ่มขึ้น
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จุลชีพ สำ�หรับ
คนอยาก

ผอม สวย

Bowis BB ประกอบด้วย
Bifidobacterium breve B3 และ
รีซสี แทนท์ มัลโตเด็กทริน (Resistant
Maltodextrin) ซึง่ เป็นสารอาหารเลีย้ ง
เชื้อจุลชีพตัวดี Bifidobacterium
breve M3 เป็นจุลชีพที่เจอในลำ�ไส้
คนผอม
26

Bifidobacterium breve B3 คืออะไร
จุลชีพตัวดีในร่างกายมีหลากหลายสายพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์
พบว่าในลำ�ไส้ของคนอ้วน และคนผอม มีสัดส่วนของประชากร
จุลชีพแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน และจุลชีพแต่ละสายพันธุ์มี
ความสัมพันธ์อย่างยิง่ ยวดกับอัตราการเผาผลาญของร่างกายมนุษย์
และโรคอ้วนลงพุง

บริษัท Morinaga ประเทศญี่ปุ่น ได้ทำ�การค้นพบจนเจอเชื้อ
จุลชีพตัวดี ที่ทำ�หน้าที่ในการต่อต้าน และป้องกันความอ้วน มี
ชือ่ ว่า Bifidobacterium breve B3 และได้ท�ำ การจดสิทธิบตั รไว้
นักวิทยาศาสตร์พบว่า ความอ้วนของมนุษย์มคี วามสัมพันธ์อย่างยิง่
กับค่าการอักเสบในตัวมนุษย์ B.breve B3 มีความสำ�คัญอย่างยิง่
ในการลดการอักเสบของลำ�ไส้ ทำ�ให้ลดปฏิกิริยาการอักเสบลง
และทำ�ให้ควบคุมน้ำ�หนักได้ดีขึ้น
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Bif idobacterium breve

สายพันธุ์ B3 จากบริษัท
Morinaga ประเทศญี่ปุ่น

เป็นจุลชีพตัวดีทม่ี คี ณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะ
และมีงานวิจัยรับรองว่ามีคุณสมบัติท่ี
เหมาะสมกับผู้มีปัญหาการเผาผลาญ
ต่�ำ และทำ�ให้เกิดโรคอ้วนลงพุง หรือ
Metabolic Syndrome X และยัง
ช่วยเพิ่ ม ความชุ่ ม ชื้ น แก่ ผิ ว พรรณ
ทำ�ให้ผทู้ ร่ี บั ประทานผอมลง ไขมัน และ
น้ำ�ตาลในเลือดลดลง และผิวพรรณ
สวยงาม ชุ่มน้ำ�มากขึ้น
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ผลของ Bifidobacterium breve B3
ทีม
่ ีต่อการลดน้�ำ หนัก และโรคอ้วนลงพุง
มีงานวิจัยของ Bifidobacterium breve สายพันธุ์ B3
ในหนูทดลองที่ถูกทำ�ให้อ้วน ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ชื่อ
Biosci Biotechnol Biochem ปี 2010 เป็นการทดลองที่ใช้
ระยะเวลา 4-8 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่า หนูทดลองมีไขมัน
ในช่องท้องลดลง โคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอร์ไรด์ลดลง
ระดับน้ำ�ตาลในเลือด และระดับอินซูลินลดลง เมื่อเทียบกับ
หนูกลุ่มควบคุมที่ได้รับยาหลอก

ไขมันใต้ผิวหนัง
ไขมันในช่องท้อง

Breve B3
29

นอกจากนี้ ยังมีงานวิจยั ในมนุษย์ ตีพมิ พ์ในวารสารการแพทย์
ชื่อ Minami et al., 2015, J Nutr Sci โดยทำ�การทดสอบ
Bifidobacterium breve B3 ในอาสาสมัครน้�ำ หนักมากทีม่ คี า่ BMI
สูงกว่า 27.4 จำ�นวน 44 คน ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 3 เดือน
โดยวัดผลเทียบกับยาหลอก ผลการทดลองพบว่า อาสาสมัครที่
รับประทาน Bifidobacterium breve B3 มีน�ำ้ หนักลดลง และ
มีปริมาณไขมันในร่างกายลดลง นอกจากนี้ ค่าอักเสบของตับ
และค่าอักเสบของหัวใจ และหลอดเลือด คือ C-Reactive
Protein ก็ลดลงด้วย
30

ผลของ Bifidobacterium breve B3
ต่อความอ้วน และภาวะอ้วนลงพุง
1. ลดปริมาณไขมันในร่างกาย (ผลการวิจัยในมนุษย์)
2. การทำ�งานของตับดีขึ้น โดยที่คา่ เอนไซม์ในตับลดลง
(ผลการวิจัยในมนุษย์)
3. ค่าอักเสบลดลง (ผลการวิจัยในมนุษย์)
4. น้ำ�หนักลดลง (ผลการวิจัยในหนูทดลอง)
5. โคเลสเตอรอลรวมลดลง (ผลการวิจัยในหนูทดลอง)
6. ไตรกลีเซอร์ไรด์ลดลง (ผลการวิจัยในหนูทดลอง)
7. ระดับน้ำ�ตาลในเลือดลดลง (ผลการวิจัยในหนูทดลอง)
8. ระดับอินซูลินในเลือดลดลง (ผลการวิจัยในหนูทดลอง)
กลุ่มควบคุม
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งานวิจัยผลของ Bifidobacterium breve B3 ที่มีผล
ต่อผิวพรรณ และความงาม ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ชื่อ
Beneficial Microbes ปี 2015 เป็นงานวิจัยในหนูทดลอง
พบว่า หนูทดลองทีก่ นิ Bifidobacterium breve B3 แล้วได้รบั
การส่องด้วยแสง UV มีผวิ ทีอ่ มุ้ น้�ำ เพิม่ ขึน้ และลดการสูญเสีย
น้�ำ จากแสง UV เมือ่ เทียบกับหนูกลุม่ ควบคุม และยังมีคา่ อักเสบ
ที่ผิวหนังลดลงจากการโดนแสง UV
ผลของ Bifidobacterium breve B3 ที่มี
ต่อผิวพรรณและความงาม
1. ผิวอุ้มน้ำ�มากขึ้น (วิจัยในหนูทดลอง)
2. การสูญเสียน้ำ�ของผิวหนังจากแสง UV ลดลง
(วิจัยในหนูทดลอง)
3. การอักเสบของผิวหนังจากแสง UV ลดลง
(วิจัยในหนูทดลอง)
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จุลชีพป้องกันหวัด
และ ไข้หวัดใหญ่
กระตุ้นภูมิต้านทาน

ดูแลลำ�ไส้

Bowis IM
ลิขสิทธิ์จุลชีพจากบริษัท Dupont
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบ
ด้วย Bifidobacterium lactis,
Lactobacillus acidophilus และ
รีซีสแทน มัลโตเด็กซ์ทริน ซึ่งเป็น
อาหารเลี้ยงจุลชีพตัวดี
34

Bowis IM ทั้งป้องกันหวัด ไข้หวัดใหญ่ และ
ดูแลลำ�ไส้แบบ 2 in 1
วงการแพทย์ได้ค้นพบมาเป็นเวลานานหลายสิบปีแล้วว่า
ทางเดินอาหาร และระบบภูมติ า้ นทานของเรา มีความสัมพันธ์กนั
และทำ�งานร่วมกันอย่างใกล้ชดิ แบบพึง่ พาซึง่ กันและกัน Bowis IM
ประกอบด้วยจุลชีพสองสายพันธุ์ที่มีงานวิจัยทางการแพทย์
มากมาย ซึ่งสายพันธุ์ Bifidobacterium lactis HN019™
มุ่งเน้นไปในเรื่องการป้องกันหวัด ไข้หวัดใหญ่ และกระตุ้น
ภูมิต้านทาน ส่วน Lactobacillus acidophilus NCFM®
มุง่ เน้นไปในเรือ่ งการดูแลสุขภาพของลำ�ไส้ และเป็นสายพันธุ์
ของ Lactobacillus ทีม่ งี านวิจยั ทางการแพทย์มากทีส่ ดุ ในโลก
เป็นสูตรทีล่ งตัวในการดูแลทัง้ ระบบภูมติ า้ นทาน และดูแลลำ�ไส้
ในสูตรเดียวกัน จุลชีพทัง้ สองสายพันธุเ์ ป็นผลงานทีจ่ ดสิทธิบตั ร
จากบริษทั Dupont ประเทศสหรัฐอเมริกา เหมาะอย่างยิง่ สำ�หรับ
ผู้ที่มีภูมิตา้ นทานอ่อนแอ ผู้ป่วยภูมิแพ้ ผู้ที่ลำ�ไส้ไม่แข็งแรง
และการขับถ่ายไม่เป็นปกติ
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ประโยชน์ในการกระตุ้น
ภูมิต้านทาน
ภูมิต้านทานของมนุษย์ เป็น
ปราการด่ า นแรกในการป้ อ งกั น
เชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่
ร่างกายของมนุษย์ ในทางการแพทย์
แล้ว ระบบทางเดินอาหารเป็นอวัยวะ
ที่ ส ร้ า งภู มิ ต้ า นทานที่ มี ข นาดใหญ่
ทีส่ ดุ ในร่างกาย การรักษาสมดุลของ
ประชากรจุลชีพในลำ�ไส้ เป็นกุญแจ
สำ�คัญสำ�หรับระบบภูมิต้านทานที่
แข็งแรง
36

B. lactis HN019™
เป็นจุลชีพทีม่ งี านวิจยั ทางการแพทย์มากมาย ทีพ่ สิ จู น์ได้วา่
เป็นสายพันธุ์ที่ส่งผลโดยตรงกับระบบภูมิต้านทานของร่างกาย
ทั้งการทดลองในจานเพาะเซลล์ ในสัตว์ และในมนุษย์ สำ�หรับ
การทดลองในมนุษย์ B. lactis HN019™ ได้มีการทดลองใน
อาสาสมัครสุขภาพดีวัยกลางคน ไปจนถึงในอาสาสมัครสูงอายุ
เป็นการวัดผลทั้งจากค่าเลือด ซึ่งสะท้อนระบบภูมิตา้ นทานของ
ร่างกาย วัดค่าเม็ดเลือดขาวทีท่ �ำ หน้าทีจ่ บั กินเชือ้ โรค และวัดค่า
เม็ดเลือดขาวชนิด NK Cells (Natural Killer Cells) ที่ทำ�
หน้าที่ทำ�ลายทั้งเชื้อโรค สิ่งแปลกปลอม และเซลล์มะเร็ง จาก
งานวิจัยพบว่า อาสาสมัครที่กิน B. lactis HN019™ มีค่า
เม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆ เพิ่มขึ้น และเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิด
ก็ท�ำ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ทำ�ให้นกั วิจยั สรุปได้วา่
B. lactis HN019™ ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโดยธรรมชาติ
ให้กับร่างกาย

37

สรุปงานวิจัยทางการแพทย์ของ
B. lactis HN019™
1. B. lactis HN019™ เพิ่มจำ�นวนของจุลชีพสายพันธุ์
Bifidobacterial หลากหลายสายพันธุ์ ในลำ�ไส้ใหญ่ของ
อาสาสมัครสูงอายุ
2. B. lactis HN019™ เพิ่มภูมิต้านทาน โดยการทำ�ให้
เม็ดเลือดขาวชนิด Phagocyte และ Natural Killer Cells
(NK Cells) ทำ�งานมีประสิทธิภาพขึ้น
3. B. lactis HN019™ ทำ�ให้ลำ�ไส้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้น และ
ช่วยอาการท้องผูก
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ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ
ลำ�ไส้ให้แข็งแรง
ทั้ง L. acidophilus NCFM® และ B. lactis
HN019™ เป็นสายพันธุ์จุลชีพตัวดี ที่มีการศึกษาทั้งใน
จานเพาะเซลล์ ในสัตว์ทดลอง และในอาสาสมัคร ว่ามี
ประโยชน์ตอ่ สุขภาพลำ�ไส้เป็นอย่างยิง่ งานวิจยั หลายชิน้
ให้ผลที่ตรงกันว่า ทั้ง L. acidophilus NCFM® และ
B. lactis HN019™ มีคุณสมบัติในการต้านจุลชีพชนิด
ก่อโรคภายในร่างกาย ซึง่ บางชนิดเป็นจุลชีพทีป่ กติอยูใ่ น
ทางเดินอาหารอยูแ่ ล้ว แต่เมือ่ ประชากรจุลชีพเสียสมดุล
จุลชีพเหล่านี้ก็จะสามารถก่อโรคต่างๆ ให้กับร่างกายได้
และทัง้ L. acidophilus NCFM® และ B. lactis HN019™
ยังทำ�ลายจุลชีพชนิดก่อโรค ซึ่งเราได้จากอาหารที่เรา
รับประทานเข้าไปอีกด้วย นอกจากจะทำ�ลายจุลชีพ
ก่อโรคแล้ว B. lactis HN019™ ยังทำ�ให้การเคลื่อนไหว
ของลำ�ไส้ดีขึ้น และการย่อยอาหารดีขึ้นด้วย ทั้ง L.
acidophilus NCFM® และ B. lactis HN019™
ทำ�ให้มีประชากรจุลชีพตัวดีในร่างกายมากขึ้นด้วย
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สรุปงานวิจัยทางการแพทย์ของ
Lactobacillus acidophilus NCFM®
1. ทำ�ให้อาการของไข้หวัดลดลง ไข้ลดลง ไอลดลง
และน้ำ�มูกไหลลดลง
2. ลดอาการปวดท้อง เนื่องจากอาการลำ�ไส้แปรปรวน
3. ลดแกสในทางเดินอาหาร ลดอาการปวดเกร็งลำ�ไส้
งานวิจัยสูตรผสมของ Bifidobacterium
lactis HN019™ และ Lactobacillus
acidophilus NCFM® ช่วยลดระยะเวลา
การเป็นไข้หวัดใหญ่ลงถึง 1.89 วัน (Hao
et al., 2015)
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Booming Thaidham ครั้งที่ 28
19-21 กุมภาพันธ์ 2021
รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย
จะเกิดภาคไหนๆ ก็ไทยด้วยกัน เชื้อสายประเพณี
ไม่มีกีดกั้น เกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชน
ทุกคนคือไทย

ขอเรียนเชิญพี่น้องครอบครัวไทยธรรม เข้าร่วมงาน
Booming Thaidham ครัง้ ที่ 28 ซึง่ เป็นเดือนเกิดย่างเข้าปีท่ี
17 ของครอบครัวไทยธรรม ใน Theme งาน “รักกันไว้เถิด”
ที่ วรบุรี อยุธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.อยุธยา ราชธานีไทย
41

แต่เดิมมาล่องเรือในลำ�น้ำ�เจ้าพระยา
พบกับกิจกรรม Walk Rally แบบได้
สนุก ได้บุญ ได้ประโยชน์ เที่ยวชม
วัดพนัญเชิง วัดใหญ่ไชยมงคล และ
วัดไชยวัฒนาราม ทำ�กิจกรรมตามรอย
พ่อหลวง เรียนรู้การทำ�โรตีสายไหม
แบบไทยๆ ลงมือดำ�นาปลูกข้าวด้วย
ตนเอง กับทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ที่
ท่านจะทั้งสนุกสนานบันเทิง และได้
แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์
มากมาย แต่งกายตลอด 3 วันด้วย
Theme แดง-ขาว-น้ำ�เงิน และร่วม
ปาร์ตี้สดุ มันส์แบบไทยๆ ใน Theme
“รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย”
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ก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 ร่วมกับครอบครัวไทยธรรม ร่วมเป็น
ส่วนสำ�คัญ ในงานสัมมนาที่แสนอบอุ่น ไปด้วยไมตรีจิต
มิตรภาพ และความรัก ด้วย 2 เงือ
่ นไขทีท
่ า่ นทำ�ได้แน่นอน
1.
2.

เป็นผู้นำ�ระดับโกเมนขึ้นไป
มียอดกลุ่มส่วนตัว (PGPV-แผนหลัก) 150,000 บาท สะสม
ในระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2020 – ธ.ค. 2020

แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์สู่ความสำ�เร็จกับพี่ๆ น้องๆ
ไทยธรรม สร้างสรรค์สง
ั คมแห่งความดีงามมาร่วมเป็นครอบครัว
ที่ 2 กับเรา เปิดโอกาสดีๆ ให้กับชีวิต เปิดโลกธุรกิจอิสระ สัมผัส
ความรัก และพลังแห่งรัก จากไทยธรรม อัลไลแอนซ์

ตื่นตอนเช้าคิดถึงกันบ้างไหม
หลับตานอนฝันถึงเราบ้างไหม
ส่วนตัวฉันถึงแม้นานแค่ไหน
ตื่นและฝันของฉันยังอ่อนไหว
คิดถึงเธอ

แล้วพบกันนะคะ

สนใจสอบถามรายละเอียด และแจ้งความจำ�นง
เข้าร่วมงานได้ท่ี แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-363-7699
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จนปัจจุบน
ั
อาการดีขน
้ึ มากๆ
ค่ะ เลือดออกทาง
ช่องคลอดก็ไม่มแี ล้ว
อาการปวดหลัง
ก็ดข
ี น
้ึ

คุณนพลักษณ์ ปานพูนทรัพย์
อายุ 40 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท
จ. กรุงเทพฯ

เมือ่ ประมาณ 3 ปีทแ่ี ล้ว ดิฉนั มีอาการปวดหลังบ่อยๆ ต้องพึง่
การนวดแผนไทยอยู่เป็นประจำ� ก็เลยปรึกษาโค้ชหนู คุณนฤมล
สังข์เกิดสุข โค้ชหนูแนะนำ�ให้ใช้ทร่ี ดั เอวไวทอปพลังแม่เหล็กและ
เส้นใย MBF® ดิฉนั จึงลองซือ้ มาสวมใส่ดู ตัง้ แต่ซอ้ื มาก็ใส่อยูต่ ลอด
แต่ที่นา่ แปลกใจก็คือ เมื่อใส่แล้วมีอาการเลือดออกทางช่องคลอด
ซึ่งย้อนกลับ เมื่อ 5 ปีที่แล้ว หลังจากที่ดิฉันคลอดลูก ก็ไม่ได้
อยู่ไฟ และมักมีอาการหน่วงๆ ที่ท้อง ปวดบริเวณปีกมดลูกบ้าง
และในบางครั้ ง ก็ มี เ ลื อ ดออกกะปริ บ กะปรอยแบบไม่ มี ส าเหตุ
หรือบางครัง้ หากออกกำ�ลังกายในท่าทีต่ อ้ งออกแรงมากเกินไป ก็มกั
มีเลือดออกทางช่องคลอด ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นช่วงเวลาของการเป็น
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ประจำ�เดือน ดิฉันเลยปรึกษากับโค้ชหนู เรื่องอาการมีเลือดออก
ทางช่องคลอด โค้ชหนูแนะนำ�ให้สวมใส่ทร่ี ดั เอวไวทอปพลังแม่เหล็ก
และเส้นใย MBF® ต่อไปเรือ่ ยๆ เพราะช่วยปรับสมดุลภายในได้ดี
น่าจะเป็นการขับเลือดที่คั่งค้างอยู่ออกมา ดิฉันจึงสวมใส่ต่อเนื่อง
ตลอด ใส่ตอนที่ออกกำ�ลังกายด้วย ช่วยให้ไม่ปวดท้องหน่วงๆ
บริเวณท้อง และรู้สึกว่าเป็นกระชับภายในมดลูกได้ดีอีกทางหนึ่ง
จนปัจจุบัน อาการดีขึ้นมากๆ ค่ะ เลือดออกทางช่องคลอดก็
ไม่มแี ล้ว อาการปวดหลังก็ดขี น้ึ ล่าสุดมีโอกาสไปอัลตร้าซาวน์ทอ้ ง
ส่วนล่าง จึงทราบว่าตนเองมีมดลูกลักษณะคว่�ำ หากยกของหนัก
หรือออกแรงมากเกินไป อาจทำ�ให้มีเลือดออกได้ง่าย ดิฉันเลย
รับประทานสารสกัดจากถั่วเหลืองเพื่อการปรับสมดุลฮอร์โมน
สตรี และยาแผนโบราณสำ�หรับสตรี เพื่อความกระชับเพิ่มด้วย
เพื่อช่วยดูแลปัญหาให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้
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หลังจากรับประทาน
2 เดือน น้องเป็น
เด็กอารมณ์ดข
ี น
้ึ
มีสมาธิดข
ี น
้ึ มากค่ะ
และกล้ามเนือ
้ ตาที่
กระตุกก็หาย
ไปด้วยค่ะ

คุณลักษณ์ สุขปิติ

อายุ 41 ปี อาชีพ แม่บ้าน จ. ชลบุรี

เริ่มแรกน้องเริ่มมีอาการขยิบตาบ่อยๆ ก็เลยพาไปพบแพทย์
แพทย์บอกเลยว่าน้องเป็นโรคติกส์ และให้ยามารับประทาน แต่
อาการก็ไม่ดีขึ้น จนน้องมีอาการมากขึ้น เวลาพูดปากจะเบี้ยว
และยักไหล่เองโดยไม่รู้ตัวค่ะ จึงเปลี่ยนไปพบแพทย์เฉพาะทาง
ที่โรงพยาบาลเด็ก และรักษาจนหายดี พอประมาณ ป.3 น้องมี
อาการสมาธิสั้น จึงพาน้องไปรักษา แต่ยาที่น้องต้องรับประทาน
มีผลข้างเคียง ทำ�ให้อาการตากระตุกของโรคติกส์กลับมาเป็นอีก
จึงตัดสินใจให้น้องหยุดยา ซึ่งระหว่างนี้พี่ข้างบ้านที่เป็นพยาบาล
แนะนำ�ให้ลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม
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โดยรับประทานน้�ำ มันปลาสกัดเข้มข้นชนิด DHA สูง น้�ำ มันปลา
สกัดเข้มข้นชนิด EPA สูง น้�ำ มันรำ�ข้าวและจมูกข้าวผสมโคคิวเท็น
และแมกนีเซียมดีไรโบส สูตรให้พลังงานหัวใจ ผลปรากฏว่า
หลังจากรับประทาน 2 เดือน น้องเป็นเด็กอารมณ์ดีขึ้น มีสมาธิ
ดีขน้ึ มากค่ะ และกล้ามเนือ้ ตาทีก่ ระตุกก็หายไปด้วยค่ะ กล้ามเนือ้
แข็งแรงขึ้น ความจำ�ดีขึ้นด้วย ดิฉันดีใจมากค่ะที่ได้รู้จักไทยธรรม
เพราะทุกวันนี้ลูกไม่ต้องรับประทานยาสมาธิสั้น หรือยารักษา
โรคติกส์อีกเลยค่ะ
ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้
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Before

After
คุณฐิตารีย์ โพธิ์ดีบุศกุล

อายุ 37 ปี อาชีพ นักธุรกิจไทยธรรม
จ.นนทบุรี

ก่อนนอนก็รบ
ั ประทานสารสกัดพรีไบโอติก และ
โพรไบโอติก เพือ
่ ช่วยในการลดน้�ำ หนัก 4 แคปซูล
ผลปรากฏว่า เพียงแค่ 4 วัน เห็นผลชัดเจนเลยค่ะ
ค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันลดลง น้�ำ หนักก็ลดลงไป 4 กิโลกรัม

ก่อนหน้านี้ ดิฉันน้ำ�หนักขึ้นมาจากเดิม 3 กิโลกรัม เพราะ
รับประทานขนม และน้ำ�หวานเยอะมาก พอทราบว่าบริษัท
ไทยธรรมฯ มีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาวางจำ�หน่าย คือ สารสกัด
พรีไบโอติก และโพรไบโอติก เพื่อช่วยในการลดน้ำ�หนัก เป็น
จุลชีพสำ�หรับคนอ้วนลงพุง ก็รีบสั่งมาลองรับประทานเลยค่ะ
โดยดิฉนั รับประทานข้าวตามปกติเลยค่ะ แค่พยายามงดของหวาน
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และรับประทานแค่ 2 มื้อ คือมื้อเที่ยงกับมื้อเย็น และก่อนนอน
ก็รบั ประทานสารสกัดพรีไบโอติก และโพรไบโอติก เพือ่ ช่วยในการ
ลดน้�ำ หนัก 4 แคปซูล ผลปรากฏว่า เพียงแค่ 4 วัน เห็นผลชัดเจน
เลยค่ะ ค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันลดลง น้ำ�หนักก็ลดลงไป 4 กิโลกรัม
ด้วย รู้สึกว่าการทำ�งานของลำ�ไส้ดีขึ้น ขับถ่ายดี ผายลมบ่อย
ดิ ฉั นได้ แ นะนำ �ให้ กั บ ลู ก ค้ า ที่ มี ปั ญ หาเรื่ อ งการขั บ ถ่ า ยลองใช้
ควบคูก่ บั การล้างพิษ ก็ได้ผลเร็วมากๆ ค่ะ สำ�หรับผลิตภัณฑ์ใหม่
ตัวนี้ และคิดว่าจำ�เป็นมากๆ ค่ะ เพราะถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับลำ�ไส้
และระบบขับถ่ายที่ไม่ดี เวลารับประทานสารอาหารอะไรเข้าไป
ก็จะดูดซึมไม่ได้ดีเท่าที่ควร จนทำ�ให้ไม่ค่อยเห็นผล หรือถ้าหาก
ลูกค้าต้องการลดน้ำ�หนัก ก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องระบบลำ�ไส้ก่อน
เพราะถ้าเราไม่แก้ปญ
ั หาเรือ่ งนีก้ อ่ น จะทำ�ให้เขาลดน้�ำ หนักไม่ลง
หรือลงได้ยากมากค่ะ และตอนนี้ดิฉันยังรับประทานสารสกัด
ซีแอลเอผสมสารสกัดจากพริกเพิ่มด้วย เพราะว่าอยากเร่งการ
เผาผลาญไขมันเพิม่ ด้วย หากได้ผลอย่างไร จะมาแชร์ประสบการณ์
ในโอกาสหน้าค่ะ
ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้
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Before

After
คุณเอกจิต ฉิมหมอไว

อายุ 43 ปี อาชีพ แม่บ้าน จังหวัด แพร่

ผลปรากฏว่า ผิวดีขน
้ึ มาก สิวหาย
หน้าชุม
่ ชืน
้ ฝ้าจางลงไปเยอะมากๆ
หายจนเกือบหมด
ดิฉันรับประทานผลิตภัณฑ์ไทยธรรมมานานกว่า 3 ปีแล้วค่ะ
สุขภาพดีขึ้นมาก น้ำ�หนักก็ลดลงจากการรับประทานสารอาหาร
กลุ่มล้างพิษ จนมาถึงช่วงที่มีโรค Covid-19 ระบาด ดิฉันจึง
อยูแ่ ต่บ้าน นั่งๆ นอนๆ จนน้ำ�หนักขึ้นมาหลายกิโลกรัม จนรู้สึก
อึดอัดตัว และคิดว่าต้องเริ่มลดน้ำ�หนักแล้ว พอดีได้รับข่าวสาร
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จากบริษัทฯ ว่ามีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ช่วยเรื่องการลดน้ำ�หนัก ก็รู้สึก
สนใจอยากลองรับประทาน โดยดิฉนั ใช้วธิ ลี ดน้�ำ หนักแบบโคตีเจนิค
ไดเอท สูตรของไทยธรรม ร่วมกับรับประทานผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ
สารสกัดพรีไบโอติก และโพรไบโอติก เพือ่ ช่วยในการลดน้�ำ หนัก
รับประทาน 4 แคปซูลก่อนนอน ผลปรากฏว่า ภายใน 10 วัน
น้ำ�หนักลดลงไป 3 กิโลกรัม นอกจากนี้ดิฉันต้องการดูแลเรื่อง
ผิวหน้าเป็นสิว ผิวแพ้งา่ ย และเป็นฝ้า โดยรับประทานสารสกัด
คอลลาเจนเพื่อการบำ�รุงผิว ผม เล็บ ผนังหลอดเลือด กระดูก
และข้อต่อ และสารอาหารกระตุ้นการสร้างโกรท ฮอร์โมน
ชนิดชงดื่มรสโกโก้ ผลปรากฏว่า ผิวดีขึ้นมาก สิวหาย หน้า
ชุ่มชื้น ฝ้าจางลงไปเยอะมากๆ หายจนเกือบหมด ดีใจมากๆ ค่ะ
ดิฉันคิดว่าที่เห็นผลชัดขนาดนี้ มาจากสุขภาพลำ�ไส้เราดี ทำ�ให้
ดูดซึมสารอาหารได้ดีค่ะ
ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้
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ภายในปีแรก
ผลปรากฏว่า
ไม่เหนือ
่ ยง่าย
ไม่เพลีย คอยุบลง
ไม่บวมพองแล้ว
อาการดีขน
้ึ จนไม่ตอ
้ ง
ผ่าตัดแล้ว
ด้วยค่ะ

คุณพรทิพย์ นิคม

อายุ 57 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว จ.พัทลุง

ดิฉันเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษระยะสุดท้าย ตอนนั้นคอเริ่ม
พองขึ้น เหนื่อยง่าย จนทำ�งานไม่ได้ รับประทานยาอยู่เป็นปีก็
ไม่ดีขึ้น จนเปลี่ยนมารักษาด้วยการกลืนแร่ 3 ครั้ง อาการดีขึ้น
แค่ 2 อาทิตย์แรก แต่กลับมาเหมือนเดิม มาพบแพทย์ที่กรุงเทพ
เพื่อปรึกษาเรื่องผ่าตัด แต่ก็ทำ�ไม่ได้ เพราะใกล้เส้นประสาท
หากผ่าตัดแล้วจะทำ�ให้พูดไม่ได้ ตอนนั้นรู้สึกหมดกำ�ลังใจรักษา
ตัวเองแล้วค่ะ เครียดมาก นอนติดเตียงอยู่เป็นปี จนกระทั่ง
น้องข้างบ้านแนะนำ�ให้ลองรับประทานผลิตภัณฑ์ของไทยธรรม
ดิฉนั ไม่อยากลอง เพราะหมดเงินกับค่ารักษาไปเยอะแล้ว จนมีอยู่
วันหนึ่ง พี่เปิ้ล จารุณี เดส์แน็ช และบริษัท ไทยธรรมฯ มาจัด
สัมมนาที่ อ.แม่ขรี จ.พัทลุง ตอนนั้นคิดว่าไหนๆ ก็จะตายแล้ว
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ขอให้ได้เห็นดาราทีช่ อบสักครัง้ ในชีวติ ก็ดใี จแล้ว แต่พอได้ฟงั ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ก็รู้สึกสนใจ ตัดสินใจซื้อน้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสม
สารสกัดเมล็ดองุน่ และน้�ำ มันรำ�ข้าวและจมูกข้าวผสมโคคิวเท็น
จำ�ได้วา่ วันนัน้ พีเ่ ปิล้ พูดกับดิฉนั ว่า “น้อยรูไ้ หม พีเ่ ป็นมากกว่าน้อย
อีกนะ” แล้วพีเ่ ปิล้ ก็กอดดิฉนั บอกให้ดฉิ นั ลองรับประทาน 2 ตัวนี้
ดูก่อน ดิฉันทำ�ตามที่พี่เปิ้ลแนะนำ� ภายในปีแรก ผลปรากฏว่า
ไม่เหนื่อยง่าย ไม่เพลีย คอยุบลง ไม่บวมพองแล้ว อาการดีขึ้น
จนไม่ต้องผ่าตัดแล้วด้วยค่ะ ชีวิตดีขึ้นมาก กลับมาทำ�งานได้
ทุกวันนี้ ดิฉนั รับประทานผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมต่อเนือ่ งมา 8 ปี
แล้ว มีเพิ่มน้ำ�มันปลาผสมใบแปะก๊วยด้วยค่ะ และแนะนำ�ให้
คนอื่นๆ รับประทานตามด้วย ทุกคนก็สุขภาพดีขึ้น ทำ�ให้ดิฉัน
มีรายได้จากการแนะนำ�คนอื่นด้วย ขอบคุณพี่เปิ้ลที่ทำ�ให้ดิฉัน
เหมือนมีชีวิตใหม่อีกครั้งค่ะ
ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้
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ตลอด 1 ปี น้�ำ หนักลดลง
ไป 10 กิโลกรัม จาก
78 กิโลกรัม เหลือ
68 กิโลกรัม จนลูกชาย
พาไปเจาะเลือด
ผลปรากฏว่า ค่าต่างๆ
ก็ดข
ี น
้ึ มีไขมันตัวดีมากขึน
้
ค่าน้�ำ ตาลในเลือดลดลง
เหลือ 102 และได้หยุดยา
ไขมันด้วยค่ะ

คุณอะโสะ อิตัน

อายุ 55 ปี อาชีพ ค้าขาย จ.สงขลา

ดิฉนั เป็นโรคเบาหวาน มีคา่ ความดัน และไขมันสูง เป็นมานาน
หลายปีแล้ว แต่ไม่รู้ตัว เพราะไม่มีอาการ จนมาทราบทีหลัง
เพราะแพทย์ตรวจให้ตอนที่ตั้งครรภ์ได้ 5 เดือน และพบว่า มี
ค่าความดัน และค่าไขมันสูง เป็นเบาหวาน ค่าน้ำ�ตาล 156
เลยค่ะ จนคลอดลูก ค่าต่างๆ ก็ไม่ดีขึ้น รักษาด้วยการพบแพทย์
และรับประทานยามาตลอดกว่า 20 ปี แพทย์ก็ปรับยาอยู่เรื่อยๆ
แต่ค่าต่างๆ ก็ไม่ได้ดีขึ้นมาก จนลูกชายไปเรียนเรื่องศาสตร์
การชะลอวัยที่มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ลูกก็นำ�เอาความรู้ต่างๆ
มาปรับใช้กับดิฉัน โดยให้ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชุดล้างพิษก่อน
(มีสมุนไพรจีนเพื่อการล้างพิษ ช่วยระบาย สารอาหารเพื่อการ
บำ�รุงตับ สารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดขมิ้นชัน น้ำ�ส้มสายชู
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หมักจากผลไม้ 5 ชนิด และสารอาหารกระตุ้นการสร้างโกรท
ฮอร์โมนชนิดชงดื่มรสโกโก้) และตามด้วยกลุ่มปรับสมดุลลำ�ไส้
สารสกัดจากพรีไบโอติก และโพรไบโอติก น้�ำ มันปลาสกัดเข้มข้น
ชนิด EPA สูง จากนั้นก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการ
ดูแลเฉพาะโรค คือ สารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดมัลเบอร์รี่
สารสกัดจากผลหม่อน และใบหม่อน สารอาหารปรับสมดุลไขมัน
ในเลือด และน้�ำ มันงาขีม้ อ้ นผสมน้�ำ มันกระเทียม ร่วมกับการปรับ
พฤติกรรมการรับประทาน รับประทานข้าว และน้�ำ ตาลให้นอ้ ยลง
หลีกเลีย่ งผลไม้ทม่ี นี �ำ้ ตาลสูง ดิฉนั รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของไทยธรรมต่อเนื่องตลอด 1 ปี น้ำ�หนักลดลงไป 10 กิโลกรัม
จาก 78 กิโลกรัม เหลือ 68 กิโลกรัม จนลูกชายพาไปเจาะเลือด
ผลปรากฏว่า ค่าต่างๆ ก็ดีขึ้น มีไขมันตัวดีมากขึ้น ค่าน้ำ�ตาล
ในเลือดลดลงเหลือ 102 และได้หยุดยาไขมันด้วยค่ะ
ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้
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กันยายน 2020

กันยายน 2020

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กันยายน 2020

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กันยายน 2020

คุณมนต์สินี สิงห์กิจขจร

คุณสมัครใจ ทองธรรมชาติ

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ จ.จันทบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 985,020 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.ชลบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 361,865 บาท

ตุลาคม 2020

ตุลาคม 2020

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน ตุลาคม 2020

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน ตุลาคม 2020

คุณเกศรินทร์ ชัยศิริ

คุณสมัครใจ ทองธรรมชาติ

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ จ.ชลบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 836,295 บาท

New
Active
Recruit
2020

กันยายน

ตุลาคม

คุณจัญจิรา ไชยนอก

คุณศินารัตน์ แซ่ตั้ง

จำ�นวน 10 ท่าน

จำ�นวน 4 ท่าน

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน กันยายน 2020
มียอด New Active Recruit
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ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.ชลบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 322,415 บาท

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

ผู้ที่ได้รับรางวัล

2020

ประจำ�เดือน กันยายน-ตุลาคม 2020
ผู้ที่ขึ้นตำ�แหน่งโกเมนได้รับรางวัล

เสื้อกล้ามไวทอป

คุณธันยพร จิตนาวสาร

ขึ้นตำ�แหน่งโกเมนได้รับเสื้อกล้ามไวทอป

คุณบุญธรรม ใจกว้าง

คุณพิมกัญอร ต่อฑีฆะ

คุณวรัญญ์สรณ์ พวงมณี

ผู้ที่ได้รับรางวัล

มูลค่า 3,300 บาท ฟรี!

ประจำ�เดือน กันยายน-ตุลาคม 2020
ผู้สร้างโกเมน 1 คน ได้รับรางวัล

ถุงเท้าไวทอป

สร้างโกเมนติดตัว 1 เม็ด / เดือน
ได้รับถุงเท้าไวทอป (สีขาว)

มูลค่า 850 บาท ฟรี!

คุณอารยา แดงแสง
สร้างโกเมน
จำ�นวน 1 คน

คุณรัตนา บงกชกาญจน์
สร้างโกเมน
จำ�นวน 1 คน

คุณ ยุวดี เธียรศิริพิพัฒน์
สร้างโกเมน
จำ�นวน 1 คน

คุณสายสุรีย์ วงศ์เจริญชัย
สร้างโกเมน
จำ�นวน 1 คน

ผู้ที่ได้รับรางวัล
ประจำ�เดือน
กันยายน-ตุลาคม 2020

สร้างโกเมนติดตัว 2 เม็ด / เดือน
ได้รับกางเกงในไวทอป

มูลค่า 1,500 บาท ฟรี!

ผู้สร้างโกเมน 2 คน
ได้รับรางวัล

กางเกงในไวทอป
คุณสมฤทัย ชำ�นาญพืช
สร้างโกเมน
จำ�นวน 2 คน
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(6 ธันวาคม 2020-5 กุมภาพันธ์ 2021)
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6 ธันวาคม 2020-5 กุมภาพันธ์ 2021

Line ID : @thaidham / Tel : 02 363 7699

www.thaidham.com
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สติกเกอร์ ไลน์
“Ple Jarunee”

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้!
ที่ Line Sticker Shop

60

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

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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