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 ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอมอบของขวัญปีใหม่จ�ก
ใจ แทนคว�มรัก คว�มห่วงใย คว�มปร�รถน�ดี ให้พี่น้อง
ครอบครัวไทยธรรมมีสุขภ�พร่�งก�ย และจิตใจที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง ด้วยก�รมอบกระติกใส่น้ำ�อัลค�ไลน์ไวทอป ให้ท�่น
พกติดตัว มีให้เลือกถึง 5 สี ต�มใจชอบ ฟรี ในยอดซื้อทุก 
3,000 บาท รับทันที! ที่ศูนย์จำ�หน�่ยไทยธรรม ทั่วประเทศ

เพราะน้ำ�เป็นกลไกสำ�คัญของชีวิต
น้ำ�อัลคาไลน์ไวทอป

สวัสดีปีใหม่
2013

น้ำ�ด่างเพื่อชีวิต
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บ้านนี้
ข อ ง เ ร า

4

เวล�เป็นส่ิงมีค่� และไม่เคยคอยใคร เผลอเพียงเด๋ียว
จะเข้�ปีใหม่ 2013 กันแล้ว เป็นคว�มรวดเร็ว และ
ผ่�นเลย อย่�งที่หล�ยคนอ�จประสบคว�มสำ�เร็จ
ม�กม�ย แต่หล�ยคนกลับไม่ได้อะไรเลย

แต่ละวันเวล�ได้พ�ประสบก�รณ์ผ่�นเข้�ม�ทุกว่ีวัน
เจอคนจริงก็ย้ิม เจอคนโกงก็ปวดใจ ฯลฯ เหตุอะไรๆ
ก็ผ่�นไปเป็นอดีต รวมถึงเรื่องที่หล�ยๆคนตั้งใจ 
ว�งแผนก�รณ์ จะขยัน อดทน จะเป็นคนสร้�ง
คว�มสำ�เร็จ ต้ังท่�ต้ังแต่มกร�คมต้นปี จนธันว�คม
จบกัน ไม่ทันแล้ว ผ่�นไปไม่รู้กี่คว�มสุขที่อย�ก
จดจำ� กี่คว�มช้ำ�ที่อย�กจะลืม แต่ละเรื่องเร�มี
ส่วนอยู่ในเรื่องร�วที่ต่อไปนี้ก็จะเหลือแค่ เป็น
ประวัติศ�สตร์ ถ�้เร�เข้�ใจ และมีสติพอ ตั้งใจให้
แน่วแน่กับทุกเรื่องร�ว เร�คงควบคุมประวัติชีวิต
ของเร�ให้มีแต่เรื่องสวยง�มได้

ปีใหม่ 2013 นี้ จึงถือเป็นโอก�สอันดี
ที่เร�ทุกคนจะได้ทบทวนบทบ�ทชีวิต เพื่อได้แก้ไข
เพื่อสรรสร้�งอย่�งมีเป้�หม�ย จ�กนี้เร�จะไม่เสีย
เวล�ผ่�นเลย ทุกเวล� คือ คว�มสำ�เร็จ ห�กเร�
ลงมือทำ�

ส่งท้ายปเก่า
       ต้อนรับปีใหม่

สวัสดีค่ะ พ่ีน้องครอบครัวไทยธรรมท่ีรักทุกท่าน   

ี
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บ้านนี้
ข อ ง เ ร า

จ�รุณี เดส์แน็ช
กรรมก�รบริห�ร 

ด้วยคว�มรัก

บริษัทมีเป้�หม�ยสำ�คัญ ท่ีต้องก�รให้ทุกคนประสบ
ผลสำ�เร็จ และมีคว�มสุขอย่�งม่ันคงถ�วร อย่�งท่ี
เร�ต่�งฝันร่วมกันเสมอม� จึงมีกิจกรรมให้สม�ชิก
ได้มีโอก�สพบกัน  ในแต่ละครั้ง มีทั้งคว�มรู้ด้�น
สุขภ�พ ป้องกัน และบำ�บัดโรคภัยด้วยอ�ห�รเสริม
ของไทยธรรมฯ  เพื่อให้จ่�ยผลิตภัณฑ์เพื่อดูแล
ผู้อื่นได้ถูกต้อง ดูแลตัวเอง และคนท่ีเร�รักได้ ฯลฯ
ยังมีกิจกรรมท่ีทำ�ให้พวกเร�ผ่�นอุปสรรค ก�รลองใจ 
ก�รวัดใจ ประทับใจ จนเช่ือใจ ฯลฯ ทำ�ให้ต่�งเป็น
บุคคลสำ�คัญของกันและกัน และสิ่งเหล่�นี้ก็จะ
กล�ยเป็นหน่ึงในประวัติศ�สตร์หรือตำ�น�นกล่�วข�น
ที่ดี มีง�นดี คนดีม�รวมกัน ด้วยมิตรภ�พ และ
คว�มรักมีคว�มเช่ือในทิศท�งเดียวกัน และยังมีฝัน
ร่วมกัน ในแต่ละก้�วที่เดิน เร�ก็มีร�ยได้เพิ่มขึ้นๆ  
จนไปถึงเป�้หม�ยแห่งคว�มสุขด้วยกัน ไม่มีอะไร
สุขใจเท่าชีวิตนี้ เราเป็นคนลิขิตเอง ทั้งก�รอบรม
ศูนย์ใหญ่ 3 ทีม และอบรมศูนย์ย่อยภ�ยใต้รหัสลับ
86 ท้ัง 3 ทีม ได้เคล็ดลับ คว�มรู้ และวิธีนำ�ทีมไป
ให้ถึงจุดหม�ย นอกจ�กคว�มเข้�ใจ และรู้จริงแล้ว 
ขอให้คว้�ฝัน มีคว�มสำ�เร็จในเป้�หม�ย อย่�งเกินค�ด

ขณะท่ีเขียนฉบับน้ี อ.ต๊ิก รินทร์ลภัส  คุณยุ้ย อ�ริย�
และจ�รุณี เพิ่งทำ�ง�นสำ�เร็จ ด้วยคว�มเบิกบ�น
และช่ืนใจ อยู่ท่ีจูไห่ ประเทศจีน เวล�เร�ท้ัง 3 คน
ดีใจ เร�จะดีใจม�กกว่�ใครเพร�ะเร�มีพ่ีน้องสม�ชิก
ไทยธรรม ทุกคนอยู่ในใจ ทุกคว�มสำ�เร็จจึงสะท้อนถึง
ครอบครัวไทยธรรมกันหมดทุกคน แล้วจะเก็บม�เล่�
ต่อกันฟังอีกครั้ง

เพียงอย�กบอกว่� ทุกคว�มสำ�เร็จ ต้องม�จ�กก�ร
กระทำ� ปี 2013 น้ี เร�จะไม่ผ่�นเลย ขอให้ทุกคน
มีกำ�ลังใจ และประสบคว�มสำ�เร็จกับชีวิต และ
ก�รง�นทุกคนค่ะ
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บ้านน้ีเศรษฐกิจดี เดือนธันวาคม 2012 - มกราคม 2013

เวล�ช่�งผ่�นไปรวดเร็วจริงๆเลยค่ะ ถึงปล�ยปี 
2012 แล้ว เพื่อนๆเตรียมตัวรับปีใหม่ที่จะม�ถึงนี้
แล้วหรือยังคะ ภ�วะเศรษฐกิจ ก�รเมืองไม่ปกติ
อย่�งนี ้  ก�รใช้ชีวิตของพวกเร�จะต้องเตรียมรับ
สถ�นก�รณ์อย่�งไรบ้�งยังไม่รู้ พวกเร�คงไม่ปล่อย
ชีวิตไปวันๆหรอกนะคะ ต้องว�งแผนตั้งรับ ห�ก
เศรษฐกิจฝืดเคืองเงินทองห�ย�ก พวกเร�ต้องขยัน
เพ่ิมข้ึนเป็น 2 เท่�เลยค่ะ ถ้�จะรักษ�คว�มเป็นอยู่
ของพวกเร�ไว้ ไม่ให้ต้องยุ่งย�กนัก พวกเร�จะทำ�
อย่�งไรดี    

1. ก�รตรวจสอบร�ยชื่อลูกค้�ผู้บริโภค บันทึก
ร�ยละเอียดก�รสั่งสินค้� และวันที่ครบกำ�หนด
สั่งต่อ เร�ควรโทรเยี่ยม ถ�มเรื่องร�วข่�วส่วนตัว
ของลูกค้�อย่�งสม่ำ�เสมอ แม้ไม่ได้พบเจอ ก็รู้สึก
ได้ถึงคว�มห่วงใย แจ้งข่�วดีจ�กบริษัทฯเป็นระยะ
และห�ลูกค้�เพ่ิมเสมอต�มกำ�หนดก�รท่ีต้ังไว้ 5 คน
ใหม่ต่อเดือน หรือ 10 คนใหม่ต่อเดือน กับยอดซ้ือ
ที่จัดให้มีต่อเนื่อง 1,000 - 3,000 บ�ท ต่อเดือน
ของครัวเรือน

2. ติดต่อพบปะกับทีมนักข�ยใหม่เสมอๆ โดยเฉพ�ะ
คนท่ีขยัน และทัศนคติดี เป็นพ่ีเล้ียงคอยให้คำ�แนะนำ�

เตรียมตัวรับปีใหม่ รับสถานการณ์ท่ีไม่ปกติ พวกเรา
ต้องวางแผนการทำางานอย่างละเอียด เริ่มจาก

และออกพื้นที่ด้วยกัน นำ�ทีมของเร�ตั้งเป้�หม�ย
และว�งแผนก�รทำ�ง�นอย่�งต่อเนื่อง บันทึกก�ร
ทำ�ง�นเทียบกับต�ร�งเวล�ต�มแผนที่กำ�หนดไว้
ให้สอดคล้องกัน ค่อยๆปรับรูปแบบก�รทำ�ง�นให้
ทำ�ง�่ย ทำ�ได้ถนัด และทำ�จนชำ�น�ญ

3. ให้เวล�ส่วนใหญ่กับทีมผู้นำ�ของเร� ในก�รฝึกฝน
ตนเองให้เป็นผู้เช่ียวช�ญท้ังเร่ืองสินค้� และง�นข�ย
ต้องเป็นผู้ให้ ส�ม�รถแบ่งปันให้ผู้อ่ืนได้อย่�งไม่รู้สึก
เหน็ดเหนื่อย สร้�งทัศนคติคว�มคิดบวกที่ม�จ�ก
ภ�ยในตัวตนของพวกเร�  มีหัวใจบริก�ร ชอบ
ช่วยเหลือ ขยัน อดทน ไม่ยอมพ่�ยแพ้ต่ออุปสรรค
ทั้งมวล
 
ทุกคนต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู ่เสมอ รับทุก
สถ�นก�รณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่�งสุขุม ไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรคทั้งหล�ยที่จะเกิดขึ้น  เพร�ะพวกเร�เป็น
นักข�ยมือทองท่ีได้พัฒน�ท้ังก�ย และจิตใจม�แล้ว
ยกระดับจิตวิญญ�ณของพวกเร�ให้สูงขึ้น เหนือ
ปัญห�ทั้งมวล เป้�หม�ยของพวกเร�ต้องพบกับ
คว�มสำ�เร็จเท่�นั้น วันเวล�ที่ผ่�นไปอย่�งรวดเร็ว
ได้พิสูจน์ให้เห็นว่� ใครเป็นอย�่งไร สำ�หรับคนไม่
รอเวล� ไม่รอโชคชะต� พวกเข�ก็จะดิ้นรนต่อสู้
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ทุกคนต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู ่เสมอ รับทุก
สถ�นก�รณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่�งสุขุม ไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรคทั้งหล�ยที่จะเกิดขึ้น  เพร�ะพวกเร�เป็น
นักข�ยมือทองท่ีได้พัฒน�ท้ังก�ย และจิตใจม�แล้ว
ยกระดับจิตวิญญ�ณของพวกเร�ให้สูงขึ้น เหนือ
ปัญห�ทั้งมวล เป้�หม�ยของพวกเร�ต้องพบกับ
คว�มสำ�เร็จเท่�นั้น วันเวล�ที่ผ่�นไปอย่�งรวดเร็ว
ได้พิสูจน์ให้เห็นว่� ใครเป็นอย่�งไร สำ�หรับคนไม่
รอเวล� ไม่รอโชคชะต� พวกเข�ก็จะดิ้นรนต่อสู้

รัก และห่วงใยเสมอ  
จ�กเพื่อนของคุณ อ.ติ๊ก ไทยธรรมค่ะ

ไปให้บรรลุเป้�หม�ยของเข�ให้ได้ และจะไม่หยุดย้ัง
ไม่รออะไรท้ังส้ิน เพร�ะผลลัพธ์ท่ีได้ช่�งหอมหว�น
สุขสดใสเสียน่ีกระไร ทุกคนทร�บดีถึงผลลัพธ์น้ีแล้ว

จะรออะไรอยู่เล่� เร่งมือ เร่งตัวของพวกเร�ข้ึนอีกนิด
อย่�ได้พอใจเท่�ท่ีมี เพร�ะมันจะไม่นำ�คว�มสำ�เร็จ
ข้ันสูงม�สู่พวกเร� แล้วเพ่ือนๆเป็นพวกเร�ท่ีอยู่ใน

กลุ่มผู้ประสบคว�มสำ�เร็จหรือเปล�่คะ  

ชีวิตคนเร� “ส�ม�รถเป็นในสิ่งที่ต้องก�รได้เสมอ”
ถ้�พวกเข�กล้�พอ เข้มแข็งพอที่ฝ่�ฟัน กล้�ที่จะ
ม�ยืนอยู่ข้�งหน้�ด้วยคว�มภ�คภูมิใจในตัวเข�เอง
“คุณเป็นในส่ิงท่ีคุณคิด” คิดอย�กเป็นอะไรกันบ้�ง
คะ “คุณต้องก�รเป็นผู้สำ�เร็จใช่ไหม” ทุกคนต้องก�ร
เหมือนกัน แต่จะเป็นได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที ่ใจ 
ของใครใจขน�ดไหน พวกเร�สร้�งทุกอย�่งขึ้นม�
ได้ด้วยมือของเร�เองค่ะ

 
สำ�หรับนักข�ยผู้ประสบคว�มสำ�เร็จเท่�นั้นจึงจะรู้
ว่�ชีวิตมีแต่เรื่องง่�ย มีแต่คว�มร่�เริง มีแต่เรื่อง
เป็นสุข เงินทองห�ง่�ย ใช้เพลินสบ�ยใจเพร�ะ
ห�ใหม่ได้ตลอดเวล� มีแต่มิตรภ�พ ทุกเรื่องร�ว
ในชีวิตของพวกเข�มีแต่เรื่องดี ไม่มีปัญห� ไม่มี
อุปสรรคใดๆ ม�เป็นกลุ่มผู้ประสบคว�มสำ�เร็จกัน

นะคะ อะไรอะไรก็ไม่ได้ย�กอย่�งท่ีคุณคิด เพร�ะ
ทุกส่ิงทุกอย่�งมีเร่ืองร�วคว�มเป็นม�เป็นไป มีท่วง
ทำ�นองของเข� อยู่ที่พวกเร�จะเข้�ใจ และห�พบ
หรือไม่ ค้นให้เจอท�งสำ�เร็จของคุณนะคะ

อ�จ�รย์ รินทร์ลภัส สิริวัฒน์ธนะ
E-mail : rinrapat_tik@hotmail.com
Facebook : Tik Nice-girl@facebook.com
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วัลทณีย์  ห้องสีปาน
เพชรบริหาร

ดิฉันไม่เคยเบ่ือ ไม่เคยท้อ ท่ีจะยึดม่ันในการทำาความดี
เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากทุกข์ที่มาจาก
โรคภัยไข้เจ็บ ด้วยหัวใจของเราท่ีพ่อเคยปลูกฝังให้
เป็นคนช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความจริงใจ ดิฉันจึงยึดม่ัน
ในการช่วยเหลือบุคคลให้พ้นจากทุกข์ท่ีมาจากโรคภัย
ไข้เจ็บ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้ จึงใช้ชื่อทีมงาน 
เครือข่ายแห่งรัก ดูแลทุกคนด้วยความรัก ความจริงใจ
ความปรารถนาดี อย่างแท้จริง
  
ดิฉันได้ช่วยเหลือให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแก่คนท่ี
เป็นโรคจำานวนมาก โดยบริจาคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ไปตามสายงานของลูกทีม ในแต่ละเดือนไม่ต่ำากว่า
10,000 บาท ต่อเดือน ต้ังแต่ปี 2009  ก็ทำามาเร่ือยๆ
จนปี  2012 ได้เจอกับสมาชิกท่านหนึ่ง ซึ่งดิฉัน
คาดไม่ถึงว่าได้มาเจอกัน คือ คุณวรัญญู สุดคำานึง
เมื่อประมาณ  30  กว่าปีก่อน  เธอได้ช่วยเหลือ
น้องสาวดิฉันในยามที่ดิฉันกำาลังลำาบาก  เพราะ
ครอบครัวเธอมีฐานะ แต่หลังจากผ่านไป 30 กว่าปี
ดิฉันได้เจอกับเธออีกครั้ง และดิฉันแทบจะร้องไห้ 
ไม่อยากเชื่อสายตาตนเอง  เพราะผิวเธอคล้ำามาก 
ซีดเหลือง จากคนที่สวย ผิวขาว น่ารัก เธอได้เล่า
ให้ดิฉันฟังว่า เธอเป็นโรคเก๊าท์ และโรคธาตุเหล็ก
ในเลือดสูง รักษามานาน 30 ปีแล้ว ไปไหนมาไหน
ก็มีแต่คนซุบซิบว่าเป็นโรคเอดส์หรือเปล่า เธอรู้สึก
เครียดมาก น้องสาวของดิฉันมาชวนให้ดิฉัน และ
ลูกสาว คุณนุชรีย์ ชูคง ผู้อำานวยการศูนย์ อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช ไปเยี่ยมเธอ เราสนิทกันมาก

เหมือนญาติพี่น้องกัน แต่เธอปฏิเสธ โดยบอกว่า
ไม่อยากพบใคร ไม่อยากทำาอะไร ชีวิตไม่มีความหวัง
แล้ว ไม่มีอะไรเหลือเลย อยู่ทุกวันนี้เพื่อรอวันตาย  
ส่ิงท่ีเธอทำาเป็นประจำา คือสวดมนต์ไหว้พระเท่าน้ัน
ดิฉันตัดสินใจชวนลูกสาวไปเยี่ยมเธออีก แสดง
ความหวังดีกับเธออย่างจริงใจจนเธอยอมรับ และ
ยอมพูดคุยกับเราอย่างเปิดเผยเล่าเร่ืองราวทุกอย่าง
ที่เกิดขึ้น ดิฉันรับปากว่าจะช่วยเหลือเธอ โดยดิฉัน
จะดูแลเป็นพิเศษ ดิฉันให้รับประทานผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร คือ สารสกัดเมล็ดองุ่น และน้ำามัน
เมล็ดองุ่น หลังจากรับประทานไปได้เพียง 1 เดือน 
เธอเปลี่ยนไป จากผิวที่คล้ำา ก็สดใสขึ้น สุขภาพ
แข็งแรงข้ึนมาก ไปไหนก็มีแต่คนทักว่าไปทำาอะไรมา
เธอบอกว่ารับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
บริษัท ไทยธรรม และเธอก็ได้บอกต่อ จนญาติพ่ีน้อง
เธอก็หันมารับประทานกัน สุขภาพทุกคนดีข้ึน เธอ
ดีใจมาก และต้ังใจอยากทำาธุรกิจ เพราะเธอมีรายได้
ที่เกิดจากการบอกต่อของเธอ 

ดิฉันรู้สึกโชคดีท่ีสุด ท่ีได้มาเจอกับบริษัท ไทยธรรม
ท่ีมีผู้บริหารท่ีมีคุณธรรม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีมี
คุณภาพ  ซึ่งเป็นส่วนทำาให้เราประสบความสำาเร็จ 
ดิฉัน  และทีมงานเครือข่ายแห่งรัก ต้องขอขอบคุณ
มูลนิธิไทยคุณธรรมด้วย ที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีเป็น
โรคมะเร็ง และโรคอ่ืนๆ อีกหลายราย 

ทุกชีวิตมีค่า
เราปรารถนาให้ปลอดภัยจากโรคภัย
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เร่ิมแรกแม่สังเกตเห็นน้องโอชินเดินกระเผลกแบบ
ลงน้ำาหนักไม่ได้ เลยพาไปพบแพทย์ท่ีโรงพยาบาลเถิน
พยาบาลให้ยามารับประทานแต่ก็ไม่หาย แม่ก็เลย
ขอเอ็กซเรย์ดู แพทย์โรงพยาบาลเถินแจ้งว่ากระดูก
ผิดปกติ เลยส่งตัวมาโรงพยาบาลลำาปาง แพทย์
แจ้งว่าน้องอาจเป็นโรคร้าย และจะส่งตัวไปรักษา
ที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่นะ ตอนนั้นแม่
สับสนมาก ร้องไห้แบบไม่อายสายตาใครเลย ที่
แพทย์ระบุแบบน้ี วันที่ 10 พ.ค. 2012 หมอนัดผ่าตัด
ช้ินเน้ือ วันท่ี 23 พ.ค. 2012 นัดมาฟังผล ผลปรากฏ
ว่าน้องเป็นมะเร็งท่ีกระดูก ต้องตัดขาน้อง ก่อนท่ีจะ
ลุกลามไปบริเวณอ่ืน คุณอรุณรัชนี เอ้ืออารี (แหม่ม)
ศูนย์ย่อย อ.เถิน จ.ลำาปาง แนะนำาให้โทรศัพท์ปรึกษา
คุณยุ้ย และพี่เปิ้ล จารุณี สุขสวัสดิ์ คุณยุ้ยรับ
น้องโอชินเข้าเป็นคนไข้ในมูลนิธิไทยคุณธรรม 
เพื่อให้น้องได้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ต้านมะเร็ง มีสารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัด
ขมิ ้นชัน สารสกัดสูตรต้านมะเร็ง ชื่อ ไฟโตเจน 
สารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม และสารสกัด
จากสาหร่ายแดง คุณยุ้ยบอกว่า ผลิตภัณฑ์ใหม่
ชื่อ มูชิ จากเห็ดในทางการแพทย์ 3 ชนิด มีงานวิจัย
เรื่องการหยุดยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง และ

กระตุ้นให้ภูมิต้านทานของร่างกายไปฆ่าเซลล์มะเร็ง
เอง ผลิตภัณฑ์มูชิ ดีมากๆเลยค่ะ เวลาน้องโอชิน
ทำาเคมีบำาบัด ไม่มีอาการข้างเคียงใดๆเลย รับประทาน
ข้าวได้ดี น้ำาหนักก็เพ่ิมข้ึน น้องสุขภาพดีมาก เหมือน
คนไม่เป็นมะเร็งเลย วิ่งเล่นสบาย ตากแดดก็ไม่
เป็นอะไร ปกติแล้ว คนท่ีได้รับเคมีบำาบัดจะออกแดด
ไม่ได้ และคนท่ีบ้านเห็นน้องโอชิน เค้าบอกว่าเหมือน
คนปกติไม่เหมือนคนป่วยเลย ทำาเคมีบำาบัด 4 ครั้ง 
น้องไม่มีอาการข้างเคียงเลย ทำาเคมีบำาบัดเสร็จก็เอา
ยากระตุ้นไปฉีดที่บ้าน ค่าเม็ดเลือดขาวก็ดี เพราะ
การเติมเคมีบำาบัดจะทำาให้เม็ดเลือดขาวลดลง แต่
น้องโอชินรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่ม
ต้านมะเร็งของไทยธรรม ปรากฏว่าเม็ดเลือดขาว
ไม่ลดลงเลย จากที่แพทย์ 4 ท่าน ลงความเห็นให้
ตัดขาน้องในเดือนตุลาคมท่ีผ่านมา ปัจจุบันน้องโอชิน
ไม่ต้องตัดขาแล้ว ขอขอบคุณ มูลนิธ ิไทยคุณธรรม
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ มากๆค่ะ

ลูกชายของฉัน
            เป็นมะเร็งกระดูก

พรทิพย์ สุริยะมณี

เหมือนญาติพี่น้องกัน แต่เธอปฏิเสธ โดยบอกว่า
ไม่อยากพบใคร ไม่อยากทำาอะไร ชีวิตไม่มีความหวัง
แล้ว ไม่มีอะไรเหลือเลย อยู่ทุกวันนี้เพื่อรอวันตาย  
ส่ิงท่ีเธอทำาเป็นประจำา คือสวดมนต์ไหว้พระเท่าน้ัน
ดิฉันตัดสินใจชวนลูกสาวไปเยี่ยมเธออีก แสดง
ความหวังดีกับเธออย่างจริงใจจนเธอยอมรับ และ
ยอมพูดคุยกับเราอย่างเปิดเผยเล่าเร่ืองราวทุกอย่าง
ที่เกิดขึ้น ดิฉันรับปากว่าจะช่วยเหลือเธอ โดยดิฉัน
จะดูแลเป็นพิเศษ ดิฉันให้รับประทานผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร คือ สารสกัดเมล็ดองุ่น และน้ำามัน
เมล็ดองุ่น หลังจากรับประทานไปได้เพียง 1 เดือน 
เธอเปลี่ยนไป จากผิวที่คล้ำา ก็สดใสขึ้น สุขภาพ
แข็งแรงข้ึนมาก ไปไหนก็มีแต่คนทักว่าไปทำาอะไรมา
เธอบอกว่ารับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
บริษัท ไทยธรรม และเธอก็ได้บอกต่อ จนญาติพ่ีน้อง
เธอก็หันมารับประทานกัน สุขภาพทุกคนดีข้ึน เธอ
ดีใจมาก และต้ังใจอยากทำาธุรกิจ เพราะเธอมีรายได้
ที่เกิดจากการบอกต่อของเธอ 

ดิฉันรู้สึกโชคดีท่ีสุด ท่ีได้มาเจอกับบริษัท ไทยธรรม
ท่ีมีผู้บริหารท่ีมีคุณธรรม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีมี
คุณภาพ  ซึ่งเป็นส่วนทำาให้เราประสบความสำาเร็จ 
ดิฉัน  และทีมงานเครือข่ายแห่งรัก ต้องขอขอบคุณ
มูลนิธิไทยคุณธรรมด้วย ที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีเป็น
โรคมะเร็ง และโรคอ่ืนๆ อีกหลายราย 

เราปรารถนาให้ปลอดภัยจากโรคภัย

ลาดีนไฟโตเจนสเต็มแมค มูชิเกรพซีด เอ็กซ์แทรค พลัส
 เทอเมอริค เอ็กซ์แทรค
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ฟิช โฟร์ต้ี
ง�นวิจัยท�งก�รแพทย์ในรอบ 10 ปี ท่ีผ่�นม� พิสูจน์
ได้ว่� น้ำ�มันปล�ให้ผลดีทั้งในแง่ของก�รบำ�บัดโรค
หล�ยชนิดที่เกิดกับสมอง รวมทั้งใช้ต้�นอ�ก�ร
ซึมเศร้� ทำ�ให้อ�รมณ์ดีขึ้น สมองที่มีปริม�ณกรด
ไขมัน DHA ต่ำ� จะนำ�ไปสู่อ�ก�รซึมเศร้� พฤติกรรม
ก้�วร้�วรุนแรง  ข�ดสม�ธิ รวมทั้งอ�จนำ�ไปสู่
โรคคว�มจำ�เสื่อมอัลไซเมอร์ได้ 

กรดไขมัน DHA ที่อยู่ในน้ำ�มันปล� จะช่วยทำ�ให้
ก�รทำ�ง�นของผนังเซลล์ดีขึ้น ซึ่งช่วยทำ�ให้ก�รสื่อ
สัญญ�ณประส�ทระหว่�งเซลล์มีประสิทธิภ�พขึ้น 

โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงกับสมองในระยะเร่ิมพัฒน�ต้ังแต่
เด็กอยู่ในครรภ์ม�รด� วัยท�รก และเด็กวัยเรียน

ในขณะที่ตั้งครรภ ์ ระดับกรดไขมันโอเมก้� 3 ใน
สตรีมีครรภ์จะลดลงอย่�งรวดเร็ว มีผลให้เกิดภ�วะ
ก�รซึมเศร้�หลังคลอด สตรีมีครรภ์ควรบริโภคอ�ห�ร
ท่ีเป็นปล�อย่�งสม่ำ�เสมอตลอดช่วงของก�รต้ังครรภ์
มีก�รเก็บสถิติพบว่� สตรีมีครรภ์ที่มีระดับ DHA 
ในเลือดต่ำ�มีแนวโน้มที่จะคลอดก่อนกำ�หนด 
 

อาหารเสริมบำารุงสมอง 
ระบบประสาท และ 
สายตาลูกรัก

Fish Fourty

ในไตรมาสสุดท้ายของการต้ังครรภ์ เป็นการพัฒนา
สมอง และสายตาของทารกในครรภ์ สตรีมีครรภ์
ควรบริโภคน้ำามันปลาในช่วงน้ี เพ่ือเสริมสร้�งก�ร
พัฒน�สมอง และส�ยต�ของท�รก และวันแรกท่ี
เด็กคลอด ส�ม�รถใส่น้ำ�มันปล�ลงในน้ำ�นม เพ่ือ
ช่วยพัฒน�สมอง ระบบประส�ท และส�ยต�ของ
ท�รกแรกคลอด ท�รกท่ีบริโภคน้ำ�มันปล�จะมี
ลักษณะก�รนอนหลับท่ีดีกว่� และระดับไอคิวท่ีสูง
กว่�ท�รกท่ีไม่ได้บริโภค ซ่ึงก�รวัดระดับไอคิวน้ี จะ
ทำ�ก�รวัดเม่ือเด็กมีอ�ยุประม�ณ 4 ขวบ ม�รด�
ท่ีให้นมบุตรควรบริโภคน้ำ�มันปล� เพร�ะจะทำ�ให้
ภูมิต้�นท�นโรคมีอยู่ในน้ำ�นมแม่ มีปริม�ณม�กข้ึน 
ทำ�ให้ท�รกแข็งแรง ป้องกันก�รติดเช้ือต่�งๆใน
เด็กท�รกได้ รวมท้ังป้องกันอ�ก�รภูมิแพ้ในเด็กได้
ด้วย 

  ผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�รฟิช โฟร์ต้ี

  น้ำ�มันปล�  250 มก.

  ให้กรดไขมัน DHA 100 มก. (DHA 40%)

  ให้กรดไขมัน EPA 62.5   มก. (EPA 25%)

ฟิช โฟร์ตี้

เด็กที่รับประท�นน้ำ�มันปล� 
เป็นประจำ�  นอกจ�กจะมี
สมอง ประส�ท ส�ยต� และ
ไอคิวดีแล้ว ยังทำ�ให้มีสม�ธิ
ดีข้ึน และมีก�รนำ�น้ำ�มันปล�
ม�บำ�บัดอ�ก�รสม�ธิสั้นใน
เด็กด้วย นอกจ�กนี้ยังลด
โอก�สเกิดภูมิแพ้ ซ่ึงในกรณี
ภูมิแพ้นี้ DHA จะมีบทบ�ท
ม�กกว่� EPA

กรดไขมัน DHA มีความจำาเป็นอย่างยิ่ง
สำาหรับการทำางานที่มีประสิทธิภาพของสมอง
ในทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนวันสุดท้ายของชีวิต
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 ผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�รฟิชเชอร์ พลัส

 น้ำ�มันปล�เข้มข้น DHA 40% EPA 25%   250 มก.

 น้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็น                  100 มก. 

 ส�รสกัดเมล็ดองุ่น                       60 มก.

สารสกัดเมล็ดองุ่น มีส�รออกฤทธ์ิช่ือ โอพีซี (OPCs) ซ่ึงช่วยให้วิต�มินซีในสมองทำ�ง�นดีข้ึน วิต�มินซี
เป็นส�รอ�ห�รจำ�เป็นในก�รสังเคร�ะห์ส�รส่ือประส�ทในสมอง คือ ส�รนอร์อิพิเนฟฟริน (Norepinephrine) 
ส�รโดป�มีน (Dopamine) และส�รซีโรโทนิน (Serotonin) ซ่ึงเก่ียวข้องโดยตรงกับสม�ธิของมนุษย์ 
ก�รเสียสมดุลของส�รส่ือประส�ทท้ังส�ม ทำ�ให้เกิดโรคสม�ธิส้ัน ท้ังวิต�มินซี และส�ร OPCs ในสมอง 
เป็นส�รต้�นอนุมูลอิสระประสิทธิภ�พสูง และร่วมกันพิทักษ์เซลล์สมองจ�กก�รถูกทำ�ล�ยโดยอนุมูลอิสระ 
วิต�มินซี ยังทำ�หน้�ท่ีกำ�จัดโลหะหนักท่ีปนเป้ือนเข้�ม�ในสมองด้วย ส�ร OPCs ยังทำ�หน้�ท่ีเหมือน
ส�รต้�นภูมิแพ้โดยธรรมช�ติ รวมท้ังมีคุณสมบัติต้�นก�รอักเสบ และกระตุ้นภูมิต้�นท�น ส�ร OPCs 
ส่งเสริมก�รออกฤทธิ์ของเอนไซม์ที่ทำ�หน้�ที่ควบคุมระดับส�รสื่อประส�ทในสมอง ง�นวิจัยหล�ยชิ้น 
พิสูจน์ว่� ก�รท่ีระดับโดป�มีนในสมองลดลงเร็วเกินไป หรือม�กเกินไป ทำ�ให้เกิดภ�วะสม�ธิส้ัน ซ่ึงส�ร 
OPCs ส�ม�รถไปยับย้ังขบวนก�รน้ีได้ ทำ�ให้รักษ�ระดับโดป�มีนในสมองไว้ได้

สารอาหารบำารุงสมอง สายตา และสมาธิลูกรัก
Fisher  Pluzz
ฟิชเชอร์ พลัส

ก�รรับประท�นส�ร OPCs ในเด็กสม�ธิส้ัน ทำ�ให้
สม�ธิดีข้ึน เทียบเท่�กับก�รใช้ย�รักษ�สม�ธิส้ัน
ในท�งก�รแพทย์เลยทีเดียว ท้ังยังลดผลข้�งเคียง
จ�กก�รใช้ย�ได้ ทำ�ให้เด็กส�ม�รถจดจ่อในส่ิงท่ีทำ� 
และมีสม�ธิดีข้ึน ปริม�ณท่ีแนะนำ�โดยประม�ณ 
คือ ส�รสกัดเมล็ดองุ่นประม�ณ 75 มก. ต่อวัน 
ในผู้ใหญ่ และ 50 มก. ต่อวันในเด็ก

น้ำามันปลา มีกรดไขมันจำ�เป็นท่ีเรียกว่� โอเมก้�  3 
(Omega-3) 2 ชนิด คือ EPA และ DHA โดยท่ี 
EPA ให้ผลต้�นอ�ก�รอักเสบเป็นหลัก และ DHA 
ให้ผลในก�รบำ�รุงสมอง   และส�ยต�เป็นหลัก 
ง�นวิจัยล่�สุดจ�กว�รส�รก�รแพทย์ของสม�คม
กุม�รเวช สหรัฐอเมริก� ตีพิมพ์ฉบับเดือนเมษ�ยน 
2005 กล่�วว่� ก�รท่ีสมองข�ดกรดไขมันโอเมก้� 3 
นำ�ไปสู่ภ�วะอ่�นหนังสือกลับด้�น (Dyslexia) รวมท้ัง
ภ�วะสม�ธิส้ัน และซนผิดปกติ (Hyperactivity) 
ในเด็กด้วย ก�รให้เด็กรับประท�นน้ำ�มันปล�ที่มี
โอเมก้� 3 เข้มข้น เป็นเวล� 3 เดือน พบว่� เด็ก
ท่ีรับประท�นมีคว�มประพฤติดีข้ึน อ�รมณ์ดีข้ึน 
คว�มก�้วร้�วรุนแรงลดลง อ่�นได้ดีขึ้น

ก�รบริโภคน้ำ�มันปล�ในเด็ก ให้ผลท้ังในเร่ืองก�ร
เพ่ิมระดับไอคิว คว�มเข้�ใจคณิตศ�สตร์ ก�รอ่�น 
ก�รเขียน และเพ่ิมคว�มทรงจำ� ก�รนำ�น้ำ�มันปล� 
ม�ใช้ร่วมกับ ส�รสกัดเมล็ดองุ่น จะนำ�ไปสู่ก�ร
เรียนรู้ และพัฒน�ก�รที่ดีขึ้น และก�รใช้พลังสมอง 
อย�่งเต็มประสิทธิภ�พม�กขึ้นของลูกรัก

ฟิชเชอร์ พลัส
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อาหารเสริมบำารุงสมอง 
ป้องกันอัลไซเมอร์ เสริมสมรรถนะ

สมองของมนุษย์ จะประกอบไปด้วยกรดไขมันในตระกูล
น้ำ�มันปล� คือ DHA และ EPA เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพ�ะ 
DHA เป็นส�รอ�ห�รท่ีจำ�เป็นของสมอง เพร�ะเย่ือหุ้มสมอง
จำ�เป็นต้องมี DHA พอเพียง ก�รบกพร่อง DHA จะทำ�ให้
เกิดโรคทั้งกับสมอง และจอต� กรดไขมัน DHA ช่วยทำาให้
เยื่อหุ้มสมองแข็งแรงแต่อ่อนโยน มีผลให้การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างเซลล์สมองด้วยกันเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว สมองจะ
คิด คำานวณได้ว่องไว รวมท้ังมีประสิทธิภาพการรับรู้ และ
ความทรงจำาดีข้ึน นอกจ�กน้ี DHA ยังช่วยป้องกันโรค
คว�มจำ�เส่ือมเน่ืองจ�กคว�มชร� ท่ีเรียกว่�อัลไซเมอร์ ทำ�ให้
สุขภ�พจิตดีข้ึน รวมท้ังทำ�ให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้�มีอ�ก�รดีข้ึน 
นอกจ�กน้ี DHA ยังช่วยให้ผู้ป่วยโรค Multiple Sclerosis 
หรือโรคคว�มเส่ือมของระบบประส�ท มีอ�ก�รดีข้ึนด้วย 
และยังป้องกันคว�มเส่ือมของจอต�ได้ด้วย

สารสกัดจากใบแปะก๊วย   
ได้มีก�รใช้อย่�งแพร่หล�ยในยุโรป สหรัฐอเมริก� และอีก
หล�ยประเทศท่ัวโลก สำ�หรับก�รป้องกันโรคสมองเส่ือม หรือ 
ท่ีเรียกว่� โรคอัลไซเมอร์ ท่ีมีอ�ก�รไม่รุนแรง ส�รสกัดจ�ก
ใบแปะก๊วย มีประสิทธิภ�พในก�รเพ่ิมคว�มทรงจำ�ระยะส้ัน 
ช่วยบรรเท�อ�ก�ร รวมท้ังชะลอคว�มเส่ือมของสมอง มีผล
ทำ�ให้เพ่ิมคว�มต่ืนตัว และสม�ธิ ช่วยลดภ�วะซึมเศร้� และ 
ยังมีก�รนำ�ม�ใช้สำ�หรับป้องกันก�รอุดตันของหลอดเลือด 
เพ่ิมก�รไหลเวียนของเลือด บรรเท�อ�ก�รเวียนศีรษะท่ีเกิด
ข้ึนจ�กคว�มผิดปกติของหูช้ันใน ใช้ได้ผลดีในผู้ป่วยไมเกรน 
ผู้ป่วยเส่ือมสมรรถนะ ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ นอกจ�กน้ียังพบว่�

ฟิชเชอร์ โกลด์
ส�รสกัดจ�กใบแปะก๊วยส�ม�รถหยุดย้ัง
สภ�วะโรคตับแข็ง ท่ีเกิดข้ึนจ�กไวรัส
ตับอักเสบ และส�ม�รถชะลอคว�มเส่ือม
ของโรคประส�ทต�ได้อีกด้วย

ส�รสกัดจ�กใบแปะก๊วย ให้ผลกระตุ้น
ก�รไหลเวียนโลหิตในหลอดเลือดฝอย 
และมีก�รทำ�วิจัยอย่�งกว้�งขว�งท่ัวโลก
ในก�รนำ�ม�ใช้บำ�บัดอ�ก�รสมรรถภ�พ
ท�งเพศเสื่อม

 ผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�รฟิชเชอร์ โกลด์

 น้ำ�มันปล�              450 มก. 

 (DHA 40% และ EPA 20%) 

 ส�รสกัดจ�กใบแปะก๊วย    50  มก.

Fisher Gold
ฟิชเชอร์ โกลด์
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 ผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�รฟิชเชอร์ ฟิช

 น้ำ�มันปล�      1,000  มก. 

 ให้ DHA         400   มก.  (40%)

 ให้ EPA         250  มก. (25%)

ผลดีต่อการลดไขมันในเลือด
ท้ัง DHA และ EPA ลดค่�ไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ 
(Fasting Triglyceride) ได้ประม�ณ 14 – 35%  
และลดค่�ไขมันคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด ซ่ึงข้ึน
กับค่�เร่ิมต้น และปริม�ณ DHA และ EPA ท่ี
ใช้บริโภค

น้ำ�มันปล� เป็นส�รอ�ห�รที่ดีที่สุดชนิดหนึ่งใน
ก�รลดระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด ในขน�ด
รับประท�นประม�ณ 3-4 กรัม ต่อวัน ส�ม�รถ
ลดไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ได้ถึง 30% ภ�ยในระยะ
เวล�ประม�ณ 2 สัปด�ห์ 

ผลดีต่ออัตราการเต้นของหัวใจ
ก�รท่ีผู้ป่วยโรคหัวใจมีอัตร�ก�รเต้นท่ีเร็ว และถ่ีข้ึน 
เป็นคว�มเสี่ยงต่อก�รเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคหัวใจ 
DHA มีผลต่อก�รลดอัตร�ก�รเต้นของหัวใจใน
ผู้ป่วยน้ำ�หนักเกิน และมีภ�วะไขมันในเลือดสูง 
ม�กกว�่ EPA 

ผลดีต่อการลดอัตราการแข็งตัวของเกล็ดเลือด 
ท้ัง DHA และ EPA ให้ผลในก�รป้องกันก�รแข็งตัว
ของเกล็ดเลือด ลดโอก�สเกิดลิ่มเลือดอุดตันใน
หลอดเลือด

ผลดีต่อการลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดแดง
ของหัวใจแข็ง
ก�รบริโภค DHA จะช่วยลดอัตร�ก�รเกิดโรค
หลอดเลือดแดงหัวใจแข็ง ในสตรีวัยหมดประจำ�เดือน 
และลดก�รเกิดแผลที่ผนังหลอดเลือดหัวใจ 

จ�กง�นวิจัยเหล่�น้ีสรุปได้ว่� ก�รบริโภคน้ำ�มันปล� 
ให้ผลดีกับหัวใจ และหลอดเลือด ท้ังในแง่ของก�ร
ป้องกัน และก�รร่วมบำ�บัดในผู้ป่วย โดยน้ำ�มันปล�
ท่ีมีปริม�ณ DHA สูงจะให้ผลดีในแง่ดังกล่�ว

Fisher Fish

ฟิชเชอร์

สารอาหารบำารุงสมอง 
ปรับสมดุลคอเลสเตอรอล

ฟิช
แม้ว่� ทั้ง DHA และ EPA ให้ผลเหมือนกันใน
ก�รป้องกันโรคหัวใจ และหลอดเลือด แต่จ�ก
ผลง�นวิจัยหล�ยชิ้นสรุปได้ว�่ DHA มีผลต่อการ
ลดความดันโลหิต การเพ่ิมประสิทธิภาพการทำางาน
ของหลอดเลือด การเพ่ิม HDL คอเลสเตอรอล 
(คอเลสเตอรอลตัวดี) และการลดการแข็งตัวของ
หลอดเลือด ป้องกันเส้นเลือดอุดตัน มากกว่า EPA

ฟิชเชอร์ ฟิช
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ก�รอักเสบในร่�งก�ยมนุษย์ เกิดข้ึนได้กับอวัยวะ
ต่�งๆ มีผลให้อวัยวะน้ันเป็นอันตร�ย และสูญเสีย
ก�รทำ�ง�นท่ีปกติไป กรดไขมันจำ�เป็นท่ีมีอยู่ใน
น้ำ�มันปล� มีช่ือว่� โอเมก้� 3 ซ่ึงไม่ได้มีอยู่เฉพ�ะ
ในน้ำ�มันปล�เท่�น้ัน แต่ยังมีในอ�ห�รอ่ืนๆด้วย
เช่น แฟล็กซ์ซีท (Flagseed) วอลนัท (Walnut) 
เรปซีท (Rapeseed) แต่มีปริม�ณไม่ม�กเท่�กับท่ี
พบในน้ำ�มันปล� กรดไขมันโอเมก้� 3 มี 2 ชนิด 
คือ EPA ซ่ึงมีความสำาคัญในการระงับอาการ
อักเสบ และให้ผลดีต่อหัวใจ และหลอดเลือด 
และ DHA ซ่ึงให้ผลดีต่อสมอง

ฟิชเชอร์
สารอาหารบำารุงสมอง 
ต้านการอักเสบ

แม้ว่�กรดไขมันท้ัง EPA และ DHA จะพบร่วมกัน และทำ�ง�นคล้�ยคลึงกันในธรรมช�ติ นักวิทย�ศ�สตร์
พบว่� กรดไขมันแต่ละชนิด ก็ยังมีคุณสมบัติเฉพ�ะของตัวเอง โดยท่ี EPA ให้ผลระงับขบวนก�รอักเสบ 
ท้ังแบบเร้ือรัง และเฉียบพลัน มีผลให้ลดคว�มเจ็บปวดท่ีเกิดจ�กอ�ก�รอักเสบ อย่�งเช่น ข้ออักเสบ ท้ัง
ในผู้ป่วยข้อเส่ือม และผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิตัวเอง อย่�งเช่น เอสแอลอี (SLE) หรือ ข้ออักเสบรูม�ตอยด์

มีก�รเก็บรวบรวมสถิติจำ�นวนม�กว่� ก�รบริโภคโอเมก้� 3 ทำ�ให้ผู้ป่วยข้ออักเสบรูม�ตอยด์มีอ�ก�รดีข้ึน 
โดยท่ีอ�ก�รบวมลดลง เจ็บปวดน้อยลง อ�ก�รข้อติดขัดในย�มเช้�ลดลง ก�รเคล่ือนไหวข้อดีข้ึน และ
ข้อมีแรงม�กข้ึน ปริม�ณก�รบริโภค ประม�ณ 3 กรัมต่อวัน ติดต่อกันอย่�งน้อย 3 เดือน

นอกจ�กคุณสมบัติก�รต้�นอ�ก�รอักเสบท่ีโดดเด่นของ EPA แล้ว นักวิทย�ศ�สตร์พบว่� เม่ือปริม�ณ 
EPA ในสมองลดลง ศูนย์หิวของมนุษย์จะถูกกระตุ้น ก�รท่ีมีปริม�ณ EPA ในสมองเพียงพอ จะทำ�ให้
เร�ไม่รู้สึกหิว ซ่ึงเป็นคว�มหวังใหม่ในก�รควบคุมน้ำ�หนักอีกด้วย

อีพีเอ

 ผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�รฟิชเชอร์ อีพีเอ

 น้ำ�มันปล�      1,000 มก. 

 ให้ EPA         400 มก.  (40%)

 ให้ DHA         250 มก.  (25%)

Fisher  EPA

ฟิชเชอร์ อีพีเอ

14
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ก�รบริโภคน้ำ�มันปล�จะชะลอคว�มพิก�รของไต 
และทำ�ให้ลดคว�มเส่ียงในก�รเกิดโรคไตว�ย 
เน่ืองจ�กน้ำ�มันปล�ลดอ�ก�รอักเสบในหลอดเลือด
ตรงกรวยไต เกล็ดเลือดไม่จับเป็นก้อน และ
หลอดโลหิตไม่บีบตัว ทำ�ให้ชะลอก�รเกิดโรคไตว�ย 
น้ำ�มันปล�ทำ�ให้เลือดไหลเวียนม�เลี้ยงไตสะดวก
ขึ้น ทำ�ให้ไตได้รับส�รอ�ห�ร และออกซิเจนม�ก
ขึ้น ม�บำ�รุงเนื้อไต

เก๋�กี้ หรือ Goji Berry เป็นสมุนไพรเก่�แก่ซึ่งถูก
ใช้ในตำ�รับย�จีนม�กว่� 5,000 ปี ส่วนที่ใช้ คือ 
เมล็ด ส�รสำ�คัญที่พบ คือ กรดอะมิโน 18 ชนิด 
และแร่ธ�ตุ สังกะสี ทองแดง เหล็ก แคลเซียม 
เจอร์ม�เนียม เซเรเนียม และฟอสฟอรัส มีส�ร
ต้�นอนุมูลอิสระกลุ่มแคโรทีนอยด์จำ�นวนม�ก เช่น 
เบต�้แคโรทีน และซีแซนทีน มีโพลีแซคค�ไรด์ที่
สำ�คัญ 4 ชนิด ช่วยเสริมสร้�งระบบภูมิต�้นท�น
ให้ร�่งก�ย

สรรพคุณท�งก�รแพทย์แผนจีน ช่วยบำ�รุงร่�งก�ย 
เพ่ิมภูมิต้�นท�นโรค ช่วยให้หัวใจแข็งแรง เพิ่ม
สมรรถภ�พท�งเพศ ช่วยระบบเจริญพันธ์ุ ลดอ�ก�ร
อักเสบของโรคไขข้ออักเสบ เพ่ิมคว�มแข็งแรง
ให้กล้�มเนื้อ และกระดูก ช่วยให้เหงือกแข็งแรง 

ฟิชเชอร์ เบอร์ร่ี

 ผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�รฟิชเชอร์ เบอร์ร่ี    

 น้ำ�มันปล�เข้มข้น               540 มก.

 (DHA 40% และ EPA 25%) 

 ส�รสกัดโกจิ เบอร์ร่ี   410 มก.

Fisher  Berry
สารอาหารบำารุงไต

ฟิชเชอร์ เบอร์รี่

ปรับปรุงระบบก�รย่อย ลดคว�มเครียด อ�ก�ร
ปวดศีรษะ แก้อ�ก�รวิงเวียนศีรษะ ช่วยในก�ร
นอนหลับ ช่วยในเรื่องคว�มจำ� ทำ�ให้รู้สึกสดชื่น 
บรรเท�อ�ก�รนอนไม่หลับ ใช้รักษ�อ�ก�รท�ง
ด้�นส�ยต� ต้�นมะเร็ง ปรับสมดุลน้ำ�ต�ล และ
ไขมันในเลือด ช่วยกระตุ้นก�รไหลเวียนเลือด 
ปรับสมดุลคว�มดันโลหิต บำ�รุงตับ ไต และ
กระเพ�ะอ�ห�ร คล�ยเครียด



16 เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

Mushi
เห็ดต้านมะเร็ง
เห็ดหลินจือ เป็นสมุนไพรท่ีมีช่ือเสียงย�วน�น
ม�กว่� 4,000 ปี ปัจจุบันมีอยู่ในตำ�รับย�ของ
สหรัฐอเมริก� และอีกหล�ยประเทศในยุโรป เป็น
ย�ท�งเลือกเพ่ือรักษ�มะเร็ง คว�มดันโลหิตสูง และ
ไขมันในเลือดสูง มีเจอม�เนียมอินทรีย์ เบต้�กลูแคน 
เป็นตัวย�สำ�คัญ กับพฤกษเคมีอีก 252 ชนิด 
ประกอบกัน เห็ดหลินจือเป็นท่ียอมรับ และได้
สมญ�ว่� เห็ดมหัศจรรย์ ท่ีกระทรวงส�ธ�รณสุข 
ประเทศญ่ีปุ่น อนุญ�ตให้ใช้เป็นย�ท�งเลือกเพ่ือ
รักษ�โรคมะเร็ง

มูชิ

16
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ส�รสำ�คัญอีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในเห็ดหลินจือ คือ 
เจอร์มาเนียมอินทรีย์ (Organic Germanium) 
ซ่ึงมีคุณสมบัติในท�งเภสัชวิทย�ม�กม�ย จนได้ช่ือ
ว่�เป็นยาผีบอก ที่รักษาได้เกือบทุกโรค ซึ่งส�ร
เจอร์ม�เนียมอินทรีย์น้ี มีอยู่ในสมุนไพรจีนท่ีสำ�คัญ
ทุกชนิด โดยพบในเห็ดหลินจือเข้มข้นม�กท่ีสุด 
รองลงม�คือ กระเทียม โสม ว่�นห�งจระเข้ และ
ส�หร่�ยสไปรูลิน่� 

หน้�ที่ของเจอร์ม�เนียมอินทรีย์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
กับโรคมะเร็ง คือ ช่วยไปกระตุ้นก�รทำ�ง�นของ
เม็ดเลือดข�วขน�ดใหญ่ กระตุ้นภูมิต้�นท�นชนิด
ครอบคลุมทุกอย่�ง ไม่เฉพ�ะเจ�ะจงโรคใดโรคเดียว 
เพิ่มออกซิเจนในระดับเซลล์ ต�้นมะเร็ง เพร�ะ
เซลล์มะเร็งไม่ชอบออกซิเจน และยังกระตุ้นให้
ร�่งก�ยผลิตแกมม�่อินเตอร์เฟอรอน (IFN-g) ซึ่ง
เป็นโปรตีนท่ีร่�งก�ยผลิตข้ึน ใช้ในก�รฆ่�เซลล์มะเร็ง 
โดยไม่มีอ�ก�รข�้งเคียง

ความสามารถของสารเจอร์มาเนียมในการสร้าง
ภูมิต้านทานชนิดไม่จำาเพาะเจาะจงนี้ ครอบคลุม
ถึงการต่อต้านเชื้อไวรัส โดยเฉพาะเชื้อโรคเอดส์ 
เห็ดหลินจือ จึงเป็นสมุนไพรที่เหมาะกับทั้งผู้ป่วย
เอดส์ และผู้ป่วยมะเร็ง 

คนไข้ที่ป่วยเป็นมะเร็ง เมื่อได้รับเคมีบำ�บัด หรือ 
ฉ�ยรังสีเพ่ือรักษ�มะเร็ง ท่ัวไปจะมีอ�ก�รข้�งเคียง
สูง เช่น น้ำ�หนักลด คลื่นไส้ อ�เจียน ผมร่วง 
ห�กได้รับเจอร์ม�เนียมร่วมในก�รรักษ� พบว่� 
คนไข้กลุ่มนี้ จะมีอ�ยุยืนย�วขึ้น และลดอ�ก�ร
ข้�งเคียงที่รุนแรงของก�รได้รับเคมีบำ�บัดลงอย่�ง
ม�ก และโอก�สห�ยจ�กมะเร็งมีม�กขึ้น

เห็ดชิตาเกะ หรือ เห็ดหอม อุดมไป
ด้วยกรดอะมิโน รวมถึงวิต�มิน และแร่ธ�ตุต�ม
ธรรมช�ติหล�ยชนิด ปัจจุบันมีร�ยง�นก�รวิจัย
ก�รสกัดส�รเบต้�กลูแคนจ�กเห็ดชิต�เกะ ว่�มี
ประโยชน์ในก�รรักษ�ผู้ป่วยโรคเอดส์ได้ม�กกว่�
ย� AZT ที่ปัจจุบันใช้เป็นย�ต้�นไวรัสเอชไอวี 
เวล�ต่อม� นักวิทย�ศ�สตร์ได้พบส�รเลนติแนน 
(Lentinan)  ซ่ึงมีคุณสมบัติป้องกันก�รเกิดเน้ืองอก 
และยังช่วยลดคอเลสเตอรอล และคว�มดันโลหิต
อีกด้วย ง�นวิจัยในประเทศญี่ปุ่น พบว่� ก�รให้ 
ส�รเลนติแนนควบคู่กับก�รให้เคมีบำ�บัด ทำ�ให้
ลดก�รทำ�ล�ยเซลล์ดี อันเป็นผลจ�กเคมีบำ�บัด
เห็ดชิต�เกะ มีฤทธิ์ในก�รกระตุ้นอินเตอร์เฟอรอน 
ยับยั้งก�รแบ่งตัวของเชื้อไวรัสหล�ยชนิด รวมทั้ง
เอชไอวีไวรัสด้วย

Shitake
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ง�นวิจัยเลนทิแนนในประเทศญ่ีปุ่น พบว่� ส�ม�รถ
ยืดอ�ยุของผู้ป่วยมะเร็งระยะท้�ยของ มะเร็ง
กระเพ�ะอ�ห�ร มะเร็งลำ�ไส้ และมะเร็งเต้�นม 
นอกจ�กน้ี ยังมีง�นวิจัยในหนูทดลอง ท่ีได้รับ
เบต้�กลูแคนร่วมกับเลนทิแนน พบว่�ก�รแบ่งตัว
ของเน้ืองอกลดลงอย่�งม�ก และมีก�รกระตุ้น
เซลล์เม็ดเลือดข�วชนิดนิวโทรฟิลล์ ท่ีเป็นตัวฆ่�
เซลล์มะเร็งอีกด้วย 

เห็ดไมตาเกะ ได้ช่ือว่�เป็น “ร�ช�แห่งเห็ด” 
มีสรรพคุณโดดเด่นในก�รป้องกันคว�มดันโลหิตสูง 
และโรคมะเร็ง ช่วยเสริมสร้�งระบบภูมิคุ้มกัน ใน
ประเทศจีน และประเทศญ่ีปุ่น ได้มีก�รบริโภค
เห็ดไมต�เกะม�กว่� 3,000 ปีแล้ว และได้มีก�รนำ�
เห็ดไมต�เกะม�ใช้เป็นย�ล้�งส�รพิษท่ีตับ และปอด 
เห็ดไมต�เกะ มีฤทธ์ิในก�รระงับก�รเจริญเติบโต
ของเน้ืองอก ลดคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอร์ไรด์

Maitake

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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เบต้ากลูแคน เป็นส�รโพลีแซคค�ไรด์ที่มีใน
เห็ดหลินจือ เห็ดชิต�เกะ และเห็ดไมต�เกะ มี
สรรพคุณในก�รกระตุ้นภูมิต้�นท�น และต่อต�้น
มะเร็ง ชื่อเต็มคือ Beta 1-3/1-6 Glucan หน้�ที่
สำ�คัญของเบต้�กลูแคน คือ กระตุ้นเม็ดโลหิตข�ว
ขน�ดใหญ่ให้ตื่นตัว ออกม�กิน และย่อยสล�ย
สิ่งแปลกปลอม  พร้อมกับหลั่งส�รเคมี ไซโตไคน์ 
(Cytokines) หล�ยชนิด เพื่อทำ�หน้�ที่เป็น
ภูมิคุ้มกัน ซึ่งให้สรรพคุณต่อต�้นเชื้อแบคทีเรีย 
และไวรัส โรคเอดส์ โรคงูสวัด ฯลฯ 

ง�นวิจัยของเบต้�กลูแคนในก�รรักษ�โรคมะเร็ง 
มีทั้งในหนูทดลอง และในมนุษย์ ในประเทศญี่ปุ่น 
ใช้เบต้�กลูแคนในก�รกระตุ้นภูมิต�้นท�น เพื่อให้
ภูมิต�้นท�นของคนไข้ไปฆ่�เซลล์มะเร็ง ตั้งแต่ปี 
1980 นอกจ�กเรื่องของก�รป้องกัน และรักษ�
โรคมะเร็งแล้ว เบต้�กลูแคน ยังช่วยให้ร่�งก�ยมี
ภูมิต้�นท�นต่อแบคทีเรีย และไวรัส ท่ีก่อให้เกิดโรค
ติดเชื้อท�งเดินห�ยใจส่วนบน รวมถึงแบคทีเรียที่
ดื้อต่อย�ปฏิชีวนะด้วย

ง�นวิจัยที่โดดเด่นของเบต�้กลูแคน เป็นก�รวิจัย
ผลก�รต้�นเชื้ออีโคไล (E coli) ในสัตว์ทดลอง 
ซึ่งทำ�ให้เกิดโรคท้องร่วงในมนุษย์  และเป็น
อ�ห�รเสริมที่แนะนำ�ให้นักเดินท�งรับประท�น 
เมื่อเดินท�งไปต่�งประเทศ และรับประท�น
อ�ห�รที่ร่�งก�ยไม่คุ้นเคย นอกจ�กนี้ ยังทำ�ให้
ระยะเวล�ของก�รเป็นหวัด และไข้หวัดใหญ่สั้น
ลง และลดโอก�สก�รติดเชื้อหวัด ในช่วงที่มี
ก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�พอ�ก�ศ และเกิดก�ร
แพร่ระบ�ดของเชื้อหวัดอีกด้วย 

Mushi
เห็ดต้านมะเร็ง
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VGA อาหารเสริมปรับสมดุลความดันโลหิต หัวใจ
ของมนุษย์เต้น 60-80 คร้ังต่อน�ที คว�มดันโลหิต
ของหลอดเลือดหัวใจ ก็จะเพ่ิมขณะท่ีหัวใจบีบตัว 
และลดลงขณะท่ีหัวใจคล�ยตัว ซ่ึงมีค่�ไม่เท่�กัน
ตลอดเวล�  ข้ึนอยู่กับอิริย�บท คว�มเครียด ก�ร
ออกกำ�ลังก�ย ก�รนอนหลับ ค่�ปรกติคือ 120/80 
มิลิเมตรปรอท ค่�คว�มดันโลหิตท่ีสูงกว่� 140/90 
จะเรียกว่� ภ�วะคว�มดันโลหิตสูง

 
โรคคว�มดันโลหิตสูง เป็นปัจจัยเส่ียงทำ�ให้เกิดโรค
หัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคอัมพ�ต 
โรคหัวใจเป็นโรคที่มีอัตร�ก�รต�ยสูง และโรค
คว�มดันโลหิตสูงเป็นภัยเงียบที่คุกค�มชีวิตของ
ทุกท�่น เนื่องจ�กไม่มีอ�ก�รเตือน ดังนั้นก�รจะ
ทร�บว่�เป็นคว�มดันโลหิตสูง จำ�เป็นต้องทำ�ก�ร
วัดคว�มดันโลหิต

คว�มดันโลหิตสูงเป็นโรคท่ีรักษ�ย�ก เน่ืองจ�กมี
ปัจจัยต่�งๆม�เกี่ยวข้องม�กม�ย อ�ห�รเสริมซึ่ง
มีฤทธิ์ในก�รขย�ยหลอดเลือด และกระตุ้นก�ร
ไหลเวียนเลือด จะช่วยปรับสมดุลคว�มดันโลหิต
ของท่�นได้ 

อาร์จีนีน (Arginine) เป็นกรดอะมิโนประสิทธิภ�พสูง
ในก�รลดคว�มดันโลหิต เนื่องจ�กอ�ร์จีนีน ทำ�ให้
เกิดก�รผลิตไนตริกออกไซด์ (Nitric Oxide) ซึ่ง
เป็นส�รที่ผ่�นเข้�-ออกเยื่อหุ้มเซลล์ได้เกือบทุก
เซลล์ในร่�งก�ย และควบคุมก�รทำ�ง�นหล�ยอย่�ง
ของเซลล์ สำ�หรับหลอดเลือดแล้ว ไนตริกออกไซด์ 
มีคว�มสำ�คัญอย�่งยิ่ง เพร�ะมันทำ�หน้�ที่ควบคุม
ก�รทำ�ง�นของผนังด้�นในของหลอดเลือด ผลของ
ไนตริกออกไซด์ ทำ�ให้เกิดก�รขย�ยตัวของหลอดเลือด 
เพิ่มปริม�ณเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงเซลล์ และลด
คว�มดันโลหิตลง

เป็นมากกว่าอาหารเสริม
เพิ่มสมรรถนะ

VGA

วีก้า
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ผลของอ�ร์จีนีนในก�รลดคว�มดันโลหิต มีง�นวิจัย
สนับสนุนอย่�งกว้�งขว�งในหล�ยประเทศท่ัวโลก 
ในประเทศอิต�ลี มีก�รทำ�ง�นวิจัยศึกษ�ขน�ด
รับประท�นของอ�ร์จีนีน แล้วพบว่� อ�ร์จีนีน ใน
ขน�ดรับประท�น 3-10 กรัมต่อวัน ส�ม�รถช่วย
ลดคว�มดันโลหิตได้ภ�ยใน 1 สัปด�ห์  ในผู้ที่มี
คว�มดันโลหิตสูง

สารสกัดกระเทียม
กระเทียมมีใช้ม�อย่�งย�วน�นในท�งก�รแพทย์ 
ในก�รลดคอเลสเตอรอล ลดอักเสบ และให้ผลดี
กับโรคหัวใจ และหลอดเลือด รวมทั้งมีง�นวิจัย
สนับสนุนผลของกระเทียม ในก�รลดคว�มดันโลหิต
ด้วย ก�รลดคว�มดันโลหิต จ�กก�รรับประท�น
กระเทียมเป็นอ�ห�รเสริม ให้ผลแบบค่อยเป็นค่อยไป 
มีง�นวิจัยจ�กมห�วิทย�ลัยมิซซิสซิปป้ี สหรัฐอเมริก� 
ว่�ก�รรับประท�นอ�ห�รเสริมจ�กกระเทียม ช่วย
ลดคว�มดันโลหิต ท้ังตัวบน และตัวล่�ง ของ
อ�ส�สมัครท่ีมีคว�มดันโลหิตสูง ได้ถึงประม�ณ 
10% ในระยะเวล� 4 เดือน แต่ไม่มีผลในก�ร
ลดคว�มดันโลหิตในผู้ที่มีคว�มดันปกติแต่อย�่งใด

VGA อาหารเสริมเพ่ิมความอึด เพ่ิมพลังสมอง 
ในผู้ที่ตร�กตรำ�ทำ�ง�นหนัก นอนน้อย หรือเหน่ือยล้�
อ่อนเพลีย ผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�รในสูตรของ VGA 
ส�ม�รถช่วยท่�นได้ โสมพันธ์ุ Panax Ginseng 
ซ่ึงเป็นโสมท่ีใช้ในท�งย� เป็นท่ีเล่ืองช่ือม�น�นแล้ว 
ในเร่ืองของก�รเพ่ิมพลังสมอง เพิ่มคว�มส�ม�รถ
ในก�รคิด และทำ�ให้อ�รมณ์ผ่อนคล�ย และเป็นผล

ท่ีเกิดภ�ยในเวล�ไม่ถึงช่ัวโมงหลังก�รรับประท�น 
โสมเป็นสมุนไพรที่ได้ชื่อว�่ เป็นหน่ึงในสมุนไพร
ท่ีทำ�ให้ร่�งก�ยส�ม�รถปรับตัวกับคว�มเครียดได้ 
ไม่ว่�คว�มเครียดน้ันจะเกิดจ�กปัจจัยภ�ยในหรือ
ภ�ยนอกร่�งก�ย เร�เรียกสมุนไพรประเภทน้ีว่� 
Adaptogenic Herbs หรือ  “สมุนไพรแห่งก�ร
ปรับตัว”

VGA อาหารเสริมเพ่ิมสมรรถนะทางเพศของ
สตรี ย�เพ่ิมสมรรถนะท�งเพศท่ีเล่ืองช่ือ มีช่ือ
ท�งเคมีว่� Sildenafil citrate (ช่ือท�งก�รค้�
คือ Viagra) ได้รับก�รรับรองจ�กองค์ก�รอ�ห�ร
และย�ของประเทศสหรัฐอเมริก� ว่�อนุญ�ตให้
ใช้ในผู้มีอ�ก�รเส่ือมสมรรถภ�พท�งเพศ ง�นวิจัย
ของ Viagra พบว่� ก�รใช้ย� Viagra เห็นผลถึง
ประม�ณ 64% - 72%  ในผู้ช�ยที่เสื่อมสมรรถนะ
เปรียบเทียบกับก�รเห็นผล 23% ในย�หลอก 
กลไกของ Viagra เป็นก�รกระตุ้นส�รเคมีใน
ร่�งก�ยท่ีช่ือ ไซคลิกจีเอ็มพี (Cyclic GMP) ซ่ึง
เป็นส�รเคมีท่ีจำ�เป็นในก�รควบคุมก�รหล่ังในช�ย 
และเป็นส�รท่ีช่วยเพ่ิมคว�มรู้สึกท�งเพศในสตรี 
ท้ัง อ�ร์จีนีน และโสม ก็ให้ผลในก�รเพ่ิมก�ร
สร้�ง Cyclic GMP เช่นเดียวกัน

ปัจจุบันนี้ แพทย์มีก�รสั่งจ่�ยย� Viagra ให้กับ
ผู้หญิงท่ีมีปัญห�ข�ดอ�รมณ์ และคว�มรู้สึกท�งเพศ
โดยสมมุติฐ�นที่ว่� ย� Viagra  มีผลให้เกิดก�ร
กระตุ้นก�รไหลเวียนเลือดไปยังอวัยวะเพศช�ย ย่อม
ก่อให้เกิดผลเช่นเดียวกันในกลุ่มสตรี  และสำ�หรับ
แพทย์ท�งเลือก ก�รรับประท�นส�รอ�ห�รใน
กลุ่มอ�ร์จีนีน โสม และกระเทียม ซ่ึงมีก�รกล่�ว
ในตำ�ร�แพทย์แผนจีนว่� กระตุ้นคว�มรู้สึก และ
พลังท�งเพศเช่นกัน อ�จเป็นหนท�งท่ีทำ�ให้ชีวิตคู่
มีคว�มสุขสดช่ืนอีกคร้ัง
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สู่ชีวิตอมตะ
Resveratrol

ในปี 2003 นักวิทย�ศ�สตร์ 2 คน ช่ือ Howitz 
และ Sinclair ได้ร่วมกันทำ�ง�นวิจัยตีพิมพ์ใน
ว�รส�รช่ือ Nature Magazine ว่� ส�ร Resveratrol 
ส�ม�รถยืดอ�ยุของยีสต ์ Saccharomyces 
cerevisiae อย่�งมีนัยสำ�คัญ ต่อม�จึงได้ทดลอง
กับหนอนพันธุ์  Caenorhabditis elegans และ 
แมลงพันธ์ุ  Drosophila melanogaster ก็พบว่� 
ส�ม�รถยืดอ�ยุขัยของสัตว์เหล�่นี้ได้เช่นกัน
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ในปี 2007 นักวิจัยช�วอิต�เลียนได้ทดลองให้
สัตว์มีกระดูกสันหลัง กิน Resveratrol โดยเร่ิม
จ�กปล�ส�ยพันธ์ุ  Nothobranchius furzeri 
ซ่ึงมีอ�ยุขัยปกติอยู่ท่ี 9 สัปด�ห์ ผลปรากฏว่า 
สามารถยืดอายุขัยของปลาออกไปได้ 56% และ 
ยังทำ�ให้ปล�ว่�ยน้ำ�ได้ดีข้ึน และมีคว�มส�ม�รถใน
ก�รเรียนรู้เพิ่มขึ้น โดยส�ม�รถว่�ยน้ำ�หลีกเลี่ยง
สภ�พแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ได้ดีขึ้น ปล�ยปี 
2007 Sinclair ได้ทำ�ก�รทดลองอีกคร้ัง โดยให้
หนูทดลองรับประท�นอ�ห�รแคลอร่ีสูงกว่�ปกติ
ถึง 30%  และแบ่งหนูทดลองออกเป็น 2 กลุ่ม 
โดยกลุ่มหน่ึงรับประท�นอ�ห�รแคลอร่ีสูงอย่�ง
เดียว ส่วนหนูอีกกลุ่มหน่ึงรับประท�นอ�ห�ร
แคลอร่ีสูง และได้รับ Resveratrol วันละ 22 มก.
ร่วมด้วย ผลปร�กฎว่� หนูกลุ่มท่ีรับประท�น 
Resveratrol ร่วมด้วย มีอัตร�ก�รต�ยจ�กโรคหัวใจ 
และหลอดเลือด น้อยกว่�หนูกลุ่มท่ีได้รับอ�ห�ร
แคลอร่ีสูงถึง 30%

นักวิทย�ศ�สตร์ตั้งสมมุติฐ�นว่� เมื่อบริโภค 
Resveratrol เข้�ไปในร่�งก�ย จะไปกระตุ้นยีน
เซอร์ทูอิน วัน (Sirtuin-1) ซ่ึงปกติจะถูกกระตุ้น
เมื่อร่�งก�ยสิ่งมีชีวิตถูกจำ�กัดแคลอรี่ (Caloric 
Restriction) การกระตุ้น Sirtuin-1 มีผลให้เกิด
การกระตุ้นการเผาผลาญ โอกาส และความหวัง
ของคนท่ีต้องการควบคุมน้ำาหนัก

นอกจ�กผลในก�รกระตุ้นก�รเผ�ผล�ญแล้ว ผลวิจัย
ท่ีโดดเด่นของ Resveratrol คือ ก�รรับประท�น 
เพื่อป้องกันโรคมะเร็ง  และมีผลวิจัยยืนยันใน
สัตว์ทดลองม�กม�ย กลไกของ Resveratrol ใน
ก�รฆ่�เซลล์มะเร็ง คือ การกระตุ้นการฆ่าตัวตาย
ของเซลล์มะเร็ง ต่อม�มีง�นวิจัยในมนุษย์ ใน
ก�รใช้ Resveratrol เป็นอ�ห�รเสริม  ในผู้ป่วย
มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ และมะเร็งผิวหนัง

ขน�ดรับประท�นท่ีใช้ในหนูทดลองในโมเดลของ
ก�รรักษ�มะเร็ง คือ 1 มก./น้ำ�หนักตัว 1 กก. 
เป็นก�รทดลองรักษ�มะเร็งหลอดอ�ห�รในหนู มี
อีกหล�ยง�นวิจัยท่ีใช้ขน�ดรับประท�นม�ก และ 
น้อยกว่�น้ี ส่วนขน�ดรับประท�นในคน มีคำ�
แนะนำ�ท่ีหล�กหล�ย ต้ังแต่ 20 มก. – 100 มก. 
ต่อวัน 
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เนียนใสภายใน 5 นาที ด้วย
Kryolan Cake Make-Up

การแต่งหน้าของผู้หญิงเราทุกวันนี้ มีหลายแบบ
หลายสไตล์ การแต่งหน้าในชีวิตประจำาวันแบบบางเบา
เป็นแบบที่ใช้แต่งกันมากที่สุด คือแทบทุกวัน ไม่ว่า
จะเป็นวันทำางาน วันออกไปพบลูกค้า หรือแม้แต่ 
อยู่บ้าน การเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ได้กับชีวิตประจำาวัน
ที่เร่งรีบแต่เรียบง่าย และยังคงดูดี สง่างาม สร้าง
แรงดึงดูดได้ จึงเป็นสิ่งที่ทุกท่านควรเลือก

ก่อนแต่งหน้าทุกคร้ังควรล้างทำาความสะอาดใบหน้า 
ด้วย Dermacolor Cleansing Milk หลังจากน้ันเพ่ิม
ความชุ่มช้ืนให้ใบหน้าด้วย Kryolan Skin Tonic 
Rose และบำารุงใบหน้าด้วยการทามอยเจอร์ไรเซอร์
และครีมกันแดดในตอนเช้าของทุกวัน  

วันน้ีขอแนะนำาวิธีใช้แป้ง Kryolan Cake Make-up 
ซ่ึงมีอยู่ 3 เฉดสีให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม คือ 
1. Kryolan Cake Make-up (Natural1) 
    สำาหรับผู้ที่มีีผิวขาว 
2. Kryolan Cake Make-up (NB) 
  สำาหรับผู้ที่มีีผิวสองสี 
3. Kryolan Cake Make-up (Chinese) 
  สำาหรับผู้ที่มีผิวคล้ำา

Kryolan  เครื่องสำาอางอย่างเป็นทางการ
ในกองประกวด Miss Universe ปี  2009-2011 
ขอแนะนำา Kryolan Cake Make-up ท่ีมีเน้ือแป้ง
เนียน และบางเบา ติดทนนาน คงความเป็นธรรมชาติ 
ท่ีสำาคัญใช้ง่าย เหมาะสำาหรับสาวๆทุกวัยท่ีต้องการ
ความเป็นธรรมชาติแต่เรียบเนียน ช่วยพรางรูขุมขน
ได้ราวกับแต่งหน้าตลอดวัน
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นางแบบของเราวันนี้ใช้ Kryolan Cake Make-up 
(Natural1) สไตล์ขาวแบบสาวเกาหลีค่ะ ก่อนลงแป้ง
ควรใช้  Kryolan Ultra Under Base plus ลงก่อน หรือ 
Kryolan Ultra Make-up Base-lilac หรือ Base-Mint
ตามท่ีคุณมีอยู่ ให้ท่ัวใบหน้าแล้วใช้ฟองน้ำาชุบน้ำา บีบ
ให้หมาดๆแล้วแตะท่ีเน้ือแป้งให้ติดข้ึนมา แล้วจึงเกล่ีย
ลงบนผิวหน้าให้ท่ัว เท่าน้ี คุณก็จะได้ผิวท่ีเนียน บางเบา
อย่างเป็นธรรมชาติจริงๆ แล้วจึงแต่งหน้าต่อ โดยเร่ิม
จากเขียนคิ้ว ปัจจุบันให้ความสำาคัญกับความเป็น
ธรรมชาติ จึงไม่ใช้ดินสอเขียนคิ้วแต่ใช้พู่กันกับสีฝุ่น
วาดคิ้วแทนให้ชัด แต่ไม่คมมากนัก  
 

วันนี้นางแบบสองท่านของเราใช้ Kryolan High 
Gloss-Brilliant Lip Shine : Apricot และ Kryolan 
High Gloss-Brilliant Lip Shine : Fairy ขอแนะนำา
เพ่ือนๆลองใช้แป้ง Kryolan Cake Make-up ดูนะคะ 
แล้วท่านจะพบความเป็นธรรมชาติที่บางเบา และยังคง
สร้างแรงดึงดูดได้ดั่งใจปรารถนา  เพียงเท่าน้ีความสวย
ของเพื่อนๆก็สำาเร็จได้โดยง่าย   ด้วยเครื่องสำาอาง
kryolan เคร่ืองสำาอางอย่างเป็นทางการ ในกองประกวด 
Miss Universe ปี 2009-2011

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
อิสราวดี พ่วงพี (ไบร์ด) Kryolan Product Manager

โทร. 02-363-7699

ผิวเนียน บางเบาอย่างเป็นธรรมชาติ
Kryolan Cake Make-up
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ช่ือเล่น เทพ   อ�ยุ 86 ปี 
จังหวัด ชุมพร

คุณสุเทพ บุญยก

“ ปี 2009  ผมมีอาการปวดหลัง บริเวณบั้นเอว
มาก ปัสสาวะขัด และมีอาการเท้าบวมเป็นบางคร้ัง
จึงตัดสินใจเข้ารับการตรวจกับแพทย์ ผลตรวจเลือด
และอัลตร้าซาวด์ ปรากฏว่าผมเป็นโรคไตวายเร้ือรัง
ระยะ 3 ตอนปลาย หลังจากนั้นก็รับประทานยา
อย่างต่อเนื่อง มาเป็นระยะเวลา 2 ปี จนเมื่อ
วันที่ 15 พฤศจิกายน  2011 ผมได้ไปพบแพทย์
ตามนัดอีกคร้ัง เพ่ือตรวจค่ากรองของไต ปรากฏว่า
ค่าการกรองของไตไม่ดีขึ้น มีแต่แย่ลง หลังจากนั้น
ผมมีโอกาสพบกับ คุณมณีรัตน์ ศรีสินธุ์ ศูนย์ย่อย
ไทยธรรม อำาเภอสวี จังหวัดชุมพร  และได้รับ
คำาแนะนำาให้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
สำาหรับผู้ป่วยโรคไต คือ สารอาหารบำารุงไต น้ำามัน
เมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น น้ำามันปลา
ผสมใบแปะก๊วย ผมรับประทานต่อเนื่องมาตลอด
เป็นระยะเวลา 10 เดือน อาการโดยรวมของผม

ดีขึ้นมาก ไม่มีอาการปวดหลัง ปัสสาวะเป็นปกติ 
ขาก็ไม่บวม จนเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม  2012
ผมไปพบแพทย์ตามนัด แพทย์ได้ทำาการตรวจค่าการ
กรองของไตอีกคร้ัง ผลปรากฏว่า อัตราการกรองของ
ไตดีข้ึนมาก ปัจจุบันสุขภาพของผมดีข้ึนมาก สามารถ
เดินออกกำาลังกายตอนเช้าได้ทุกวัน และไม่มีอาการ
ปวดหลังหรือปัสสาวะขัดอีกต่อไป ต้องขอขอบคุณ 
บริษัท ไทยธรรมฯ มากครับ ” 
 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

รีีไวต้าฟิชเชอร์ โกลด์  เกรพซีด ออยล์ พลัส 
เกรพซีด เอ็กซ์แทรค

ผมไปพบแพทย์ตามนัด แพทย์ได้ทำาการตรวจ
ค่าการกรองของไตอีกคร้ัง ผลปรากฏว่า 
อัตราการกรองของไตดีข้ึนมาก

“
”

       16 ส.ค. 2012
BUN    18   mg/dl

CR      1.8    mg/dl

        15 พ.ย. 2011
BUN    28.7 mg/dl

CR      2.4  mg/dl
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แชร์ประสบก�รณ์

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ช่ือเล่น ฉ่ัว      อ�ยุ   61 ปี 
อ�ชีพ  ทำ�สวน  จังหวัด ชุมพร

คุณตระการ สุวรรณกลาง   

“ ดิฉันเคยมีอาการปวด และมึนศีรษะมาก ปวด
ขนาดไม่สามารถทำางานได้ จึงตัดสินใจไปพบแพทย์
ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน แพทย์พบว่าดิฉันมีไขมัน
ในเลือดสูงมาก จึงให้รับประทานยาลดไขมัน หลังจาก
ที่รับประทาน ดิฉันเกิดอาการแพ้ยาที่รับประทาน
มีผ่ืนคันข้ึนตามร่างกาย แพทย์จึงให้หยุดรับประทาน
ยาลดไขมัน แต่ไม่ได้ให้ยาประเภทอ่ืนทดแทน ดิฉัน
จึงยังคงมีอาการปวด และมึนศีรษะ ไม่สามารถไป
ทำางานได้ จนเม่ือวันท่ี 16 ส.ค. 2012 ดิฉันไปท่ีคลินิก
มณีรัตน์พยาบาล และได้พบ คุณมณีรัตน์ ศรีสินธุ์
ศูนย์ย่อยไทยธรรม อ.สวี จ.ชุมพร  คุณมณีรัตน์ได้
แนะนำาให้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำาหรับ
ผู้มีไขมันในเลือดสูง ประกอบด้วยสารอาหารสูตร
ปรับสมดุลไขมันในเลือด และน้ำามันปลาสกัดเข้มข้น
1,000 มิลลิกรัม อย่างละ 1 เม็ด หลังอาหาร  ทุก 
เช้า - เย็น รับประทานไปได้เพียง 20 วัน อาการ
ดีขึ้นมาก ไม่มีอาการปวด และมึนศีรษะ สามารถ

ทำางานในสวนได้ และหลังจากที่รับประทานได้ 
25 วัน ดิฉันได้กลับไปตรวจไขมันในเลือดอีกครั้ง
ผลปรากฏว่า ปริมาณไขมันในเส้นเลือดลดลงอย่าง
ชัดเจน ไม่มีอาการปวดมึนศีรษะอีกเลย  ปัจจุบัน
ดิฉันมีสุขภาพแข็งแรงมาก สามารถทำางานได้ท้ังวัน
โดยไม่เหน่ือย ต้องขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ มากค่ะ
ที่ทำาให้ดิฉันกลับมาสุขภาพแข็งแรงอีกครั้งค่ะ ”

คลอล่า ฟิชเชอร์ ฟิช

หลังจากท่ีรับประทานได้ 25 วัน ดิฉันได้
กลับไปตรวจไขมันในเลือดอีกคร้ังผลปรากฏ
ว่าปริมาณไขมันในเส้นเลือดลดลงอย่าชัดเจน
 ไม่มีอาการปวด และมึนศีรษะอีกเลย

“

”

         16 ส.ค. 2012
Cho      248  mg/dl

LDL      166  mg/dl

          23 ม.ค. 2012
Cho     341  mg/dl

LDL     267  mg/dl
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ช่ือเล่น นิต           อ�ยุ   39 ปี 
อ�ชีพ  ธุรกิจส่วนตัว   จังหวัด ชุมพร  
 

คุณปิยะมาศ   ฤทธิเดช

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

“ เมื่อปี 2004 ดิฉันมีอาการเวียนศีรษะ ปวด
เบ้าตา และปวดบริเวณท้ายทอยมาก รู้สึกอยาก
นอนตลอดเวลา  จึงตัดสินใจไปพบแพทย์เพ่ือตรวจ
ร่างกายอย่างละเอียด แพทย์ให้ดิฉันเจาะเลือด 
และวัดความดัน  ผลปรากฏว่า พบคอเลสเตอรอล 
ไตรกลีเซอไรด์ และความดันสูงมาก แพทย์จ่ายยา
ให้กลับมารับประทานท่ีบ้าน และนัดให้กลับมาตรวจ
ใหม่ในภายหลัง ซึ่งตอนนั้นดิฉันไม่ค่อยใส่ใจตัวเอง
สักเท่าไหร่  จึงไปพบแพทย์ตามนัดบ้าง ไม่ไปบ้าง 
หรือบางครั้งก็ไปที่คลินิกอายุรกรรมแทน  อาการ
ในช่วงนั้นก็ไม่ดีขึ้น แย่ลงเรื่อยๆ จึงหันหน้าไปพึ่ง
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งจะมีคนมาคอยแนะนำา
หลายๆบริษัทให้ดิฉันรับประทานเป็นประจำา แต่ก็
ไม่ดีข้ึนเลย และอาการท่ีเป็นอยู่ก็ย่ิงหนักข้ึน คือเจ็บ
และแน่นหน้าอกมาก ไม่มีแรง เหน่ือย จนครอบครัว
ต้องพาดิฉันไปส่งโรงพยาบาล และเข้าห้องฉุกเฉิน 
จนกระทั่ง เดือน พฤษภาคม  2012 ดิฉันได้มี
โอกาสเข้าร่วมงานสัมมนาของ บริษัท ไทยธรรมฯ 
และได้พบกับคุณอ้อย พันตรีหญิงสุรกิจ ดีสุคนธ์ 
ผู้อำานวยการศูนย์ อ.เมือง จ.ชุมพร และแนะนำาให้
รับประทาน สารอาหารสูตรปรับสมดุลไขมันในเลือด

น้ำามันปลาสกัดเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัม สารสกัด
เมล็ดองุ่นผสมสารสกัดมะเขือเทศ และสารอาหาร
สูตรบำารุงตับ ให้ดิฉันรับประทาน   หลังจากดิฉัน
รับประทานไปได้เพียง 2 เดือน ค่าคอเลสเตอรอล
ก็ลดลงอย่างรวดเร็ว จาก 220 เหลือเพียง 147 และ
ค่าไตรกลีเซอไรด์ จากท่ีเคยข้ึนสูงถึง 746 เหลือเพียง
387 เท่าน้ัน อาการเวียนศีรษะ เจ็บหน้าอก ไม่มีแรง
เหน่ือย ก็หายไป ปัจจุบันร่างกายของดิฉันดีขึ้นมาก
และดิฉันขอขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ ท่ีมีผลิตภัณฑ์
ดีๆแบบนี้ให้ดิฉันได้รับประทาน ต้องขอขอบคุณ
มากค่ะ ”

คลอล่า เกรพซีด พลัส ไลโคปีนฟิชเชอร์ ฟิช ลีวา

หลังจากรับประทานไปได้เพียง 2 เดือน ค่า 
คอเลสเตอรอล ลดลงอย่างรวดเร็วจาก 220 
เหลือเพียง 147 และค่าไตรกลีเซอไรด์ จากที่
เคยขึ้นสูงถึง 746 เหลือเพียง 387 เท่านั้น

           17 ก.ค. 2012
Cho     220  mg/dl
TG       746  mg/dl
HDL     34   mg/dl
LDL      37   mg/dl

          12 ก.ย. 2012
Cho     147  mg/dl
TG       387  mg/dl
HDL     23   mg/dl
LDL      48   mg/dl

“

”
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ช่ือเล่น  ฉิม          อ�ยุ 53 ปี 
อ�ชีพ   ข้�ร�ชก�รครู  จังหวัด ชุมพร

คุณสุภาวดี  แก้วพินิจ

“ เมื่อประมาณกลางปี 2010 ดิฉันได้มีโอกาสไป
ตรวจสุขภาพประจำาปีท่ีศูนย์มะเร็งชุมพร ผลปรากฏ
ว่าดิฉันเป็นเบาหวาน ไขมันเกาะตับ และไขมัน
ในเลือดสูง แพทย์รักษาโดยการให้ยามารับประทาน
แต่ค่าน้ำาตาลในเลือด และไขมันในเลือดไม่ได้ดีขึ้น
เลย บางเดือนก็เพิ่มข้ึน บางเดือนก็เท่าเดิมไม่ได้ลดลง
เลย จนกระทั่งเดือนพฤษภาคม  2012  ดิฉันได้
มีโอกาสพบกับคุณสานิตย์ ธนูศิลป์ ศูนย์ย่อยไทยธรรม
อำาเภอเมือง จังหวัดชุมพร หลังจากที่ได้พูดคุยกับ
คุณสานิตย์ ก็ทราบว่าคุณสานิตย์ ทำาธุรกิจของ 
บริษัท ไทยธรรมฯ ซ่ึงเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ดิฉันก็สนใจ เพราะโดยปกติแล้วดิฉันเป็นคนชอบ
ทดลอง ในตอนแรกคุณสานิตย์แนะนำาให้ดิฉัน
รับประทาน น้ำามันปลาเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัม
สารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดจากมะเขือเทศ 
สารอาหารบำารุงตับ ผลปรากฏว่าค่าน้ำาตาลในเลือด
ลดลงอย่างรวดเร็ว จากเม่ือ 1 เดือนท่ีแล้ว ส่วนค่า

คอเลสเตอรอล จาก 269 เหลือเพียง 185 และค่า
ไตรกลีเซอไรค์ จาก 241 เหลือเพียง 142 เท่านั้น 
จากน้ันคุณสานิตย์ได้แนะนำาสารอาหารปรับสมดุล
น้ำาตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอีก 1 ตัว  ผ่านไป 2 เดือน
ค่าน้ำาตาลในเลือดลดลงเหลือเพียง 142 เท่านั้น 
ต้องขอขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ มากๆค่ะ ที่มี
ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ให้ดิฉันได้ใช้ ”

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ซูการ์ เกรพซีด พลัส ไลโคปีน ฟิชเชอร์ ฟิชลีวา

จากเม่ือ 1 เดือนท่ีแล้ว  ค่า คอเลสเตอรอล 
จาก 269 เหลือเพียง  185  และค่า
ไตรกลีเซอไรค์จาก 241 เหลือเพียง 142 เท่าน้ัน

           27 พ.ค. 2012
Cho     269  mg/dl
TG       241  mg/dl
HDL     45    mg/dl
LDL      176  mg/dl

          26 ส.ค. 2012
Cho     185  mg/dl
TG       142  mg/dl
HDL     45   mg/dl
LDL      90   mg/dl

“
”
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ช่ือเล่น ใหญ่               อ�ยุ  50  ปี 
อ�ชีพ  พนักง�นรัฐวิส�หกิจ   จังหวัด ชุมพร

คุณยวงพร  มณีโชติ 

“ บริษัทของดิฉันจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำาปี 
และดิฉันพบว่าตัวเองมีไขมันในเลือดสูง แพทย์จึง
ทำาการรักษาโดยให้รับประทานยา แต่ดิฉันเป็นคน
ท่ีไม่ค่อยชอบรับประทานยา ดิฉันจึงรับประทานบ้าง
ไม่รับประทานบ้าง ค่าไขมันในเส้นเลือดก็เลยไม่
ลดลง มีแต่สูงขึ้น จนประมาณ  เดือนพฤษภาคม 
2012 ดิฉันได้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้ป่วย
โดยมูลนิธิไทยคุณธรรม ของ บริษัท ไทยธรรมฯ
จากคำาแนะนำาของคุณอ้อย พันตรีหญิงสุรกิจ ดีสุคนธ์
ผู้อำานวยการศูนย์ อ.เมือง จ.ชุมพร ผลิตภัณฑ์ท่ีได้
รับการช่วยเหลือ คือ สารอาหารปรับความสมดุล
ไขมันในเลือด และดิฉันซื ้อรับประทานเองใน
บางส่วน คือ สารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัด

มะเขือเทศ  และสารสกัดจากน้ำามันปลาสกัดเข้มข้น 
1,000 มก. หลังจากท่ีรับประทานไปได้เพียง 2 เดือน 
จากค่าไขมันในเส้นเลือดอยู่ที่ 312 มก. เหลือเพียง 
222 มก. เท่าน้ัน ดิฉันรู้สึกดีใจมากค่ะ ต้องขอบคุณ 
มูลนิธิไทยคุณธรรม และคุณอ้อยที่ทำาให้ดิฉันได้
เข้าร่วมโครงการดีๆแบบนี้ ”

หลังจากที่รับประทานไปเพียง  2 เดือน 
จากค่าเดิมของค่าไขมันในเส้นเลือดอยู่ที่ 
312 มก. เหลือเพียง 222 มก. เท่าน้ัน

“
”

           26 มิ.ย. 2012
Cho     312  mg/dl
TG       175  mg/dl
HDL      47  mg/dl
LDL      177  mg/dl

          7 ส.ค. 2012
Cho     222  mg/dl
TG       181  mg/dl
HDL      56  mg/dl
LDL      130  mg/dlผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

เกรพซีด พลัส ไลโคปีน

คลอล่า ฟิชเชอร์ ฟิช
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แชร์ประสบก�รณ์

ช่ือเล่น  เรียม     อ�ยุ    54 ปี 
อ�ชีพ  ทำ�สวน    จังหวัด  ชุมพร

คุณจารึก  มหาราช  

“ เมื่อปี    2005  ดิฉันป่วยเป็นมะเร็งเต้านม เป็น 

เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และได้รับการรักษาจาก

แพทย ์ โดยการรับประทานยาสำาหรับผู้ป่วยโรค

มะเร็งมาโดยตลอดจนครบ 5 ปี แพทย์ระบุว่ายา

สำาหรับผู้ป่วยมะเร็งจะรับประทานติดต่อกันได้เพียง

5 ปีเท่าน้ัน หลังจากน้ันคนไข้ต้องรักษาตัวเอง ดิฉัน

เลยไม่รู้จะทำาอย่างไร จนกระท่ังลูกสาวของดิฉันได้

อ่านนิตยสารฉบับหนึ่ง และได้โทรศัพท์ปรึกษากับ

คุณอ้อย พันตรีหญิงสุรกิจ ดีสุคนธ์ ผู้อำานวยการศูนย์ 

อ.เมือง จ.ชุมพร  โดยแนะนำาให้ดิฉันรับประทาน 

สารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดมะเขือเทศ สารสกัด

น้ำามันปลาผสมใบแปะก๊วย หลังจากทีรั่บประทานไป 

1 ปี ผลปรากฏว่าเซลล์มะเร็ง ของดิฉันหมดไป และ

ประมาณเดือน มิถุนายน 2012  คุณอ้อยแนะนำา

ให้ดิฉันรับประทาน สารอาหารปรับสมดุลน้ำาตาล

ในเลือดเพิ่ม ผลปรากฏว่าค่าน้ำาตาลในเลือดลดลง

อย่างรวดเร็ว จาก 170 เหลือเพียง 139 ภายใน 2 

เดือน ดิฉันรู้สึกดีใจมาก ปัจจุบันครอบครัวของดิฉัน

รับประทานผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ไทยธรรมฯ ทุกคน 

เพราะทุกคนในครอบครัวรู้ว่าผลิตภัณฑ์ไทยธรรม

นี้ดีจริงๆ เพราะนอกจากจะเป็นทางเลือกในการ

รักษาโรคแล้ว ยังบำารุงสุขภาพอีกด้วย ขอขอบคุณ

บริษัท ไทยธรรมฯ มากค่ะ ”

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ฟิชเชอร์ โกลด์ ซูการ์ เกรพซีด พลัส ไลโคปีน

      ดิฉันรับประทาน สารสกัดเมล็ดองุ่นผสม
สารสกัดมะเขือเทศ สารสกัดน้ำามันปลาผสม
ใบแปะก๊วย   หลังจากที่รับประทานไป   1   ปี 
ผลปรากฏว่าเซลล์มะเร็งของดิฉันหมดไป

“

”

       12 มิ.ย. 2012
Sugar   170  mg

     28 ส.ค. 2012
Sugar   139  mg
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Hi-Light 
   Shanghai, China 
 

หาดไวทาน

เก็บภาพกับหอไข่มุก

ภาพก่อนขึ้นรถไปชมหอไข่มุก ถึงสนามบินผู่ตง

บรรยากาศน้ำาตกหน้าวัดหลิงซาน

คราวหน้าจะชวนมาอีก 2 คนค่ะ

เก็บภาพก่อนเข้านอน

สาวงามไทยธรรม
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 เข้าคิวรอขึ้นรถบัสไปตะลุยเมืองเซี่ยงไฮ้

รอเช็คอินที่สนามบิน

นั่งรถชมความงามวัดหลิงซาน เก็บภาพระหว่างรอลงเรือล่องแม่น้ำาจูเจียเจี่ยว

มื้อนี้อร่อยสุดๆ

เอ้า! ยิ้ม

3 ผู้บริหารไทยธรรม ณ วัดหลิงซาน

ภัตตาคารระดับ 5 ดาวและเหล่าสาวสวยไทยธรรม

สุขสันต์วันเกิด คนเกิดเดือนตุลาคม

โพสต์ท่ากันน่ารักมากเลยค่ะ

สดชื่นยามเช้า ณ โรงแรม
ฮอลิเดย์ อินน์

เก็บภาพความสวยงามหน้าประตูวัดซีหยวน

Hi-Light 
   Shanghai, China 
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ต้องการศูนย์ใหญ่ในจังหวัดต่อไปนี้

“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

      ครอบครัว ไทยธรรม”

ข่าว... ประชาสัมพันธ์

1. คุณปนัดด� วิถีพัฒน์ (มด)  

   โทร. 08-6367-7804 

2. คุณรัชช�ภ� ไชยมล (วิว)  

   โทร. 08-6358-8052

3. คุณกัณฐิก� ก�ระวงษ์ (ทร�ย)

    โทร. 08-6367-7806

         

ภาคกลาง
•	กรุงเทพฯ	(เขตละ	1	ศูนย์)
•	กาญจนบุรี
•	ฉะเชิงเทรา
•	ชัยนาท
•	ประจวบคีรีขันธ์
•	นนทบุรี
•	ปทุมธานี
•	พระนครศรีอยุธยา
•	ราชบุรี
•	ลพบุรี
•	สมุทรสงคราม
•	สมุทรสาคร
•	สุพรรณบุรี
•	สระบุรี
•	สิงห์บุรี
•	อ่างทอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
•	กาฬสินธ์ุ
•	ขอนแก่น
•	ชัยภูมิ
•	นครพนม
•	นครราชสีมา	(อ.ปากช่อง)		
•	บุรีรัมย์
•	บึงกาฬ
•	มหาสารคาม
•	มุกดาหาร
•	ยโสธร
•	ร้อยเอ็ด
•	เลย
•	ศรีสะเกษ
•	สกลนคร
•	สุรินทร์
•	หนองคาย
•	หนองบัวล�าภู
•	อ�านาจเจริญ
•	อุดรธานี
•	อุบลราชธานี

ภาคเหนอื
•	เชียงราย
•	เชียงใหม่	
•	ตาก
•	น่าน 
•	พะเยา
•	เพชรบูรณ์
•	แม่ฮ่องสอน
•	ล�าปาง
•	ล�าพูน
•	สุโขทัย
•	อุตรดิตถ์
•	ก�าแพงเพชร
•	พิจิตร
•	อุทัยธานี

ภาคใต้
•	ปัตตานี
•	พังงา
•	ภูเก็ต
•	ระนอง
•	สงขลา	(อ.เมือง)
•	สุราษฎร์ธาน	ี
		(อ.เกาะพะงัน)	
•	สุราษฎร์ธาน	ี
		(อ.เกาะสมุย)		
•	ยะลา	(อ.เมือง)

ภาคตะวันออก
•	ชลบุร	ี(อ.เมือง)
•	ตราด
•	นครนายก
•	ระยอง
•	สระแก้ว
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ภาคตะวันออก
•	ชลบุรี	(อ.เมือง)
•	ตราด
•	นครนายก
•	ระยอง
•	สระแก้ว

  

ถึงเวลาน้ำาใจไทย

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง อำาเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ มีเด็ก
นักเรียนจำานวน 152 คน อาคารเรียนมีสภาพผุพังมาหลายปี 
และปัจจุบันไม่สามารถใช้การได้ เด็กนักเรียนจึงต้องไปเรียนใน
โรงอาหาร ห้องสมุด และใต้ต้นไม้ คณะครูของโรงเรียน เห็น
ความจำาเป็นท่ีจะต้องหาทุนสร้างห้องเรียน ซ่ึงมูลนิธิไทยคุณธรรม 
ได้มอบเงินสนันสนุนการสร้างอาคารเรียน จำานวน 100,000 บาท 
ให้กับโรงเรียนดังกล่าวในเดือน กันยายน 2012 ซึ่งเป็นเงิน
บริสุทธ์ิจากการดูแลสุขภาพของพ่ีน้องครอบครัวไทยธรรมทุกท่าน 
มูลนิธิไทยคุณธรรม ขอเป็นตัวแทนส่งมอบผลกำาไรส่วนหน่ึง
จากการดำาเนินธุรกิจของ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์  คืนกลับ
สู่แผ่นดินไทย และพ่ีน้องชาวไทย ตามที่เราทุกคนได้ตั้งปณิธาน
ไว้ร่วมกัน  

โดย มูลนิธิไทยคุณธรรม



เซี๊ยะเหมิน มลฑลฮกเกี๊ยน 

สายสัมพันธ์ ไทย-จีน

กติกาท่องเที่ยว
1. เป็นผู้นำ�ที่เปิดศูนย์ใหญ่หรือศูนย์ย่อย
2. มียอดจำ�หน่�ยไวทอป (รวมผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะ MBF และเครื่องทำ�น้ำ�อัลค�ไลน์ไวทอป) ตั้งแต่วันที่ 
   6 ตุล�คม 2012 ถึง 5 ตุล�คม 2013 (12 เดือน) 1,008,000 คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ 84,000 คะแนน)
3. ผู้ที ่ยื ่นคว�มจำ�นงทริป Hi-Light China ครั้งที่ 3 ไม่ส�ม�รถนำ�ยอดผลิตภัณฑ์ไวทอป ไปรวมกับโปรโมชั่น
 ยอดศูนย์ประจำ�เดือนได้
4. ต้องย่ืนใบสมัคร Promotion ท่องเที่ยวก่อนวันที่ 5 กรกฎ�คม 2013
 สุดพิเศษ! 
1. คะแนนทุกคะแนน นำ�ไปรวมทริปใหญ่ต่�งประเทศ และคะแนน Booming ThaiDham
2. คะแนนทุกคะแนน ส�ม�รถนำ�ม�คำ�นวณเป็นตั๋วฟรี หรือ ส่วนหนึ่งของตั๋วทัวร์ประเทศจีนครั้งนี้ได้
3. ห�กท่�นตัดสินใจไม่ไปกับทริป คะแนนทุกคะแนน ส�ม�รถคืนกลับเป็นโปรโมช่ันยอดศูนย์ และโปรโมชั่นของร�งวัล  
 ในเดือนกันย�ยน 2013 ได้

 ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนท่�นผู้นำ� 
ผู้เป็นเจ้�ของศูนย์ใหญ่ และศูนย์ย่อย เย่ียมชม เซ๊ียะเหมิน 
มลฑลฮกเกี้ยน เมืองที่เป็นศูนย์กล�งก�รพ�ณิชย์ 1 ใน 
5 ของประเทศจีน ชมหอจักรพรรดิสวรรค์ นมัสก�ร
พระโพธิสัตว์กวนอิมป�งพันมือ เยี่ยมชมเก�ะเปียโน ซึ่ง
ปร�ศจ�กมลพิษ และย�นพ�หนะที่ใช้น้ำ�มัน ชมสวน
ดอกไม้ซูจวง ช้อปปิ้งจุใจบนถนนจงซ�น ซึ่งมีสินค้�ให้
เลือกซื้อเกือบทุกประเภท ในเดือนตุล�คม 2013 ด้วย
เงื่อนไขสุดพิเศษ เฉพ�ะศูนย์ใหญ่ และศูนย์ย่อย
เท่�นั้น

Hi-Light China ครั้งที่ 3 

สานสัมพันธ์ ไทยธรรม – ไวทอป
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กติกาท่องเที่ยว
1. เป็นผู้นำ�ที่เปิดศูนย์ใหญ่หรือศูนย์ย่อย
2. มียอดจำ�หน่�ยไวทอป (รวมผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะ MBF และเครื่องทำ�น้ำ�อัลค�ไลน์ไวทอป) ตั้งแต่วันที่ 
   6 ตุล�คม 2012 ถึง 5 ตุล�คม 2013 (12 เดือน) 1,008,000 คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ 84,000 คะแนน)
3. ผู้ที ่ยื ่นคว�มจำ�นงทริป Hi-Light China ครั้งที่ 3 ไม่ส�ม�รถนำ�ยอดผลิตภัณฑ์ไวทอป ไปรวมกับโปรโมชั่น
 ยอดศูนย์ประจำ�เดือนได้
4. ต้องย่ืนใบสมัคร Promotion ท่องเที่ยวก่อนวันที่ 5 กรกฎ�คม 2013
 สุดพิเศษ! 
1. คะแนนทุกคะแนน นำ�ไปรวมทริปใหญ่ต่�งประเทศ และคะแนน Booming ThaiDham
2. คะแนนทุกคะแนน ส�ม�รถนำ�ม�คำ�นวณเป็นตั๋วฟรี หรือ ส่วนหนึ่งของตั๋วทัวร์ประเทศจีนครั้งนี้ได้
3. ห�กท่�นตัดสินใจไม่ไปกับทริป คะแนนทุกคะแนน ส�ม�รถคืนกลับเป็นโปรโมช่ันยอดศูนย์ และโปรโมชั่นของร�งวัล  
 ในเดือนกันย�ยน 2013 ได้

14thBrain Power
Booming ThaiDham 14thBrain Power

Booming ThaiDham

แลกเปล่ียนคว�มรู้ และประสบก�รณ์สู่คว�มสำ�เร็จกับพ่ีๆน้องๆ ไทยธรรม สร้�งสรรค์สังคมแห่งคว�มดีง�ม 
ม�ร่วมเป็นครอบครัวท่ี 2 กับเร� เปิดโอก�สดีๆ ให้กับชีวิต เปิดโลกธุรกิจอิสระ สัมผัสคว�มรักและพลังแห่งรัก 
จ�กไทยธรรม อัลไลแอนซ์
สนใจสอบถามรายละเอียด และแจ้งคว�มจำ�นงเข้�ร่วมง�นได้ท่ี แผนกลูกค้�สัมพันธ์ 
โทร. 02-363-7699, 085-920-6609

ขอเรียนเชิญพี่น้องครอบครัวไทยธรรม เข้�ร่วมง�น 
Booming ThaiDham คร้ังท่ี 14 ตัวเลขแห่งคว�มร่ำ�รวย
ด้วยคุณธรรม เฉลิมฉลองเดือนแห่งคว�มรัก ซ่ึงเป็นเดือน
เกิดย่�งเข้�ปีท่ี 9 ของครอบครัวไทยธรรม ใน Theme 
ง�น “Brain Power พลังสมองสู่ความสำาเร็จ” ท่�มกล�ง
ขุนเข� คว�มรัก แมกไม้ และส�ยลม ณ ภูเข�ง�มรีสอร์ท 
จังหวัดนครน�ยก  พบกับเพื่อนใหม่  รื่นรมย์กับมิตรภ�พ
เก่�แก่ รับฟังคว�มรู้เร่ืองก�รบริห�รสมอง หรือ Brain 
Exercise จ�กแพทย์ผู้เช่ียวช�ญด้�นก�รย้อนวัย พบกับ
กิจกรรมก�รเปล่ียนคล่ืนสมองสู่ช่วงคล่ืนแห่งสม�ธิ ปัญญ� 
และจินตน�ก�ร สนุกสน�นกับแบบฝึกหัดฝึกพลังจิต 

เพ่ือนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน ต่ืนเต้น สนุกสน�นกับ “คืนแห่งการเปล่ียนแปลง TDA Magic Night เป็นในส่ิงท่ี
คุณไม่เคยเป็น” ลุ้นรับของร�งวัลม�กม�ย สมกับเป็นเดือนเกิดของไทยธรรมของเร� พบกับ Buddy คนใหม่ 
เพียงเพ่ือให้แน่ใจว่�พรหมลิขิตมีจริง  
มาร่วมเป็นส่วนสำาคัญ ในงานสัมมนาของเรา ด้วย 2 เง่ือนไขท่ีท่านทำาได้แน่นอน 
1. เป็นผู้นำ�ระดับโกเมนข้ึนไป
2. มียอดกลุ่มส่วนตัว (PGPV-แผนหลัก) 100,000 บ�ท สะสมในระยะเวล� 2 เดือน ต้ังแต่เดือน 
  ธ.ค. 2012 – ม.ค. 2013
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 สนใจสอบถ�มข้อมูล 

โทร. 02-363-7699 , 085-920-6609
www.thaidham.com

      
  

            
 
 
 
               

    
   

      
  

  
 

New Active

ผู้ที่มียอด New Active Recruit สูงสุด
ประจำ�เดือน ตุล�คม 2012

มียอด New Active Recruit จำ�นวน 18 ท�่น 

ผู้ที่มียอด New Active Recruit สูงสุด
ประจำ�เดือน กันย�ยน 2012

มียอด New Active Recruit จำ�นวน 18 ท�่น 

2012
เดือน กันยายน 2012 

เดือน ตุลาคม 2012

Recruit

คุณรุจาภา  นิธิภัทรโกศล

คุณชนากานต์   เปี่่ยมใจสว่าง

คุณปุณิกา  กิจมั่นศิริ
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เดือน กันยายน 2012

เดือน ตุลาคม 2012

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน กันยายน 2012

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน กันยายน 2012

พันตรีหญิงสุรกิจ  ดีสุคนธ์
ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ สาขา จ.ชุมพร
มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 1,190,925  บาท

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน ตุลาคม 2012

คุณนเรศ  จันทราพัฒนะ 
ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ สาขา จ.ปราจีนบุรี
มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 1,041,870  บาท

ศูนย์ย่่อยที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน ตุลาคม 2012

คุณยลสุภัสสร  วิทยผโลทัย
ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ สำาโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 400,490  บาท

คุณยลสุภัสสร  วิทยผโลทัย
ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ สำาโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 360,240 บาท
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ตารางสัมมนา  ธันวาคม   2012

ตารางสัมมนา  มกราคม   2013

วัน/เดือน/ป     เวลา  หัวขอ                               สถานที่          วิทยากร

วัน/เดือน/ป     เวลา  หัวขอ                               สถานที่          วิทยากร

ณ หองประชุม ภัตตาคารแสนสวางใจ
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

อาทิตย 2 ธ.ค. 2012 13.00 – 17.00 น. TOS : THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ

TOS : THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ

TOS : THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ

TOS : THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ

TOS : THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ

TOS : THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ

อบรมศูนยยอย รหัสลับ 86 ทีมที่ 4 จ.ชลบุรี 

TOS : THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ

อาทิตย 9 ธ.ค. 2012 13.00 – 17.00 น. ณ หองประชุม โรงแรมไพลิน
อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ณ หองประชุม ศูนยบริการนักทองเที่ยว
สะพานทาขวาง อ.แมทา จ.ลำพูน

เสาร  15 ธ.ค. 2012 13.00 – 17.00 น.

อาทิตย 16 ธ.ค. 2012 13.00 – 17.00 น. ณ หองประชุม เทศบาลตำบลหารแกว
อ.หางดง จ.เชียงใหม

เสาร  22 ธ.ค. 2012 13.00 – 17.00 น. ณ  บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ  จำกัด
เขตบึงกุม กรุงเทพฯ

ศุกร 25 ม.ค. 2013

19 - 20 ม.ค. 2013 

16.00 – 19.00 น.

2 วัน 1 คืน 

ณ หองเบญจมาศ โรงแรมทักษิณ
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

เสาร 26 ม.ค. 2013 13.00 – 17.00 น.
ณ หองประชุม โรงแรมคริสตัล

อ.หาดใหญ จ.สงขลา

2012
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วันที่ 29-30 กันยายน 2012 ที่ผ่านมา 
บริษัท   ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด
จัดอบรมศูนย์ย่อย ทีมที่ 1 ขึ้น ณ อุทยาน
ล้านนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ นำาทีมโดย 
คุณณัฐฐินันท ์สโซดรัค ผู้อำานวยการศูนย์ 
คนเก่ง

วันที่ 25-26 ตุลาคม 2012 ที่ผ่านมา
บริษัท  ไทยธรรม  อัลไลแอนซ์  จำากัด 
จัดอบรมศูนย์ย่อย ทีมท่ี 2 ข้ึน ณ ชลนภา
รีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช นำาทีม
โดย คุณวัลทณีย์ ห้องสีปาน เพชรบริหาร
คนเก่ง

วันท่ี 10 - 11 พฤศจิกายน 2012 ที่ผ่านมา 
บริษัท  ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด จัด
อบรมศูนย์ย่อย ทีมที่ 3 ขึ้น ณ โรงแรม
ยูเรเซีย ชะอำา ลากูน อ. ชะอำา จ.เพชรบุรี นำา
ทีมโดย คุณวิภากมล เจริญย่ิง เพชรบริหาร
คนเก่ง

รวยแบบศูนย์ย่อย

กับรหัสลับ 
รหัสลับสู่อิสรภาพทางการเงิน 86

รหัสลับ 86 - ทีมที่ 1

รหัสลับ 86 - ทีมที่ 2

รหัสลับ 86 - ทีมที่ 3



ตารางสัมมนา  ธันวาคม   2012

ตารางสัมมนา  มกราคม   2013

วัน/เดือน/ป     เวลา  หัวขอ                               สถานที่          วิทยากร

วัน/เดือน/ป     เวลา  หัวขอ                               สถานที่          วิทยากร

ณ หองประชุม ภัตตาคารแสนสวางใจ
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

อาทิตย 2 ธ.ค. 2012 13.00 – 17.00 น. TOS : THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ

TOS : THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ

TOS : THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ

TOS : THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ

TOS : THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ

TOS : THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ

อบรมศูนยยอย รหัสลับ 86 ทีมที่ 4 จ.ชลบุรี 

TOS : THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ

อาทิตย 9 ธ.ค. 2012 13.00 – 17.00 น. ณ หองประชุม โรงแรมไพลิน
อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ณ หองประชุม ศูนยบริการนักทองเที่ยว
สะพานทาขวาง อ.แมทา จ.ลำพูน

เสาร  15 ธ.ค. 2012 13.00 – 17.00 น.

อาทิตย 16 ธ.ค. 2012 13.00 – 17.00 น. ณ หองประชุม เทศบาลตำบลหารแกว
อ.หางดง จ.เชียงใหม

เสาร  22 ธ.ค. 2012 13.00 – 17.00 น. ณ  บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ  จำกัด
เขตบึงกุม กรุงเทพฯ

ศุกร 25 ม.ค. 2013

19 - 20 ม.ค. 2013 

16.00 – 19.00 น.

2 วัน 1 คืน 

ณ หองเบญจมาศ โรงแรมทักษิณ
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

เสาร 26 ม.ค. 2013 13.00 – 17.00 น.
ณ หองประชุม โรงแรมคริสตัล

อ.หาดใหญ จ.สงขลา

2012

41เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น



42 เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

โปรโมช่ัน ชุด Double Grape Seed หน้าใส - ไร้ฝ้า
•	 Grape	Seed	Oil	Plus	Grape	Seed	Extract	+	
				Grape	Seed	Plus	Lycopene 

ราคาพิเศษ

1,000	บาท
จ�กร�ค�เต็ม 1,230 บ�ท
(1,000 PV/700 BV)

•	 Grape	Seed	Oil	Plus	Grape	Seed	Extract	+	
				Orezol	Ten6	ธันวาคม	2012	–	5	กุมภาพันธ์	2013

โปรโมชั่นประจำาเดือน
ราคาพิเศษ

1,000	บาท
จ�กร�ค�เต็ม 1,380 บ�ท
(1,000 PV/700 BV)

โปรโมชั่น ชุดทั้งใส-ทั้งตึง
•	 Grape	Seed	Plus	Lycopene	+	Collagen	V

ราคาพิเศษ

1,000	บาท
จ�กร�ค�เต็ม 1,230 บ�ท
(1,000 PV/620 BV)

โปรโมชั่น ชุดกระตุ้นภูมิต้านทาน 
•	 Grape	Seed	Oil	Plus	Grape	Seed	Extract	+
				Spirumac	

 

ราคาพิเศษ

1,300	บาท
จ�กร�ค�เต็ม 1,660 บ�ท
(1,300 PV/910 BV)

•	 Grape	Seed	Oil	Plus	Spirulina	+	
				Orezol	Ten	+	Fisher	Gold		

โปรโมช่ัน ชุดสมอง-หัวใจ-ไต-กระตุ้นภูมิต้านทาน

ราคาพิเศษ 

1,800	บาท
จ�กร�ค�เต็ม 1,980 บ�ท
(1,800 PV/1,260 BV)

โปรโมชั่น ชุดสมอง-หัวใจ-ไต-ผิวพรรณ 
•	 Grape	Seed	Oil	Plus	Grape	Seed	Extract	+	
				Orezol	Ten	+	Fisher	Gold	

ราคาพิเศษ 

1,500 บาท
จ�กร�ค�เต็ม 1,880 บ�ท
(1,500 PV/1,050 BV)

โปรโมชั่น ชุดบำารุงสมอง และหลอดเลือด
•	Grape	Seed	Oil	Plus	Grape	Seed	Extract	+	
			Fisher	Gold

ราคาพิเศษ 

1,000	บาท
จ�กร�ค�เต็ม 1,180 บ�ท
(1,000 PV/700 BV)

โปรโมชั่น ชุดย้อนวัย
•	 Grape	Seed	Oil	Plus	Spirulina	+
				GT	Mac	(30	ซอง)	

ราคาพิเศษ

2,800	บาท
จ�กร�ค�เต็ม 3,180 บ�ท
(2,800 PV/1,960 BV)

โปรโมชั่น ชุดป้องกัน-ร่วมบำาบัดมะเร็ง
•	 Grape	Seed	Extract	Plus	Turmeric	Extract	+
					Grape	Seed	Oil	Plus	Grape	Seed	Extract	
 

ราคาพิเศษ

1,200	บาท
จ�กร�ค�เต็ม 1,560 บ�ท
(1,200 PV/840 BV)

ราคาพิเศษ 

2,100 	บาท
จ�กร�ค�เต็ม 2,230 บ�ท
(2,100 PV/1,470 BV)

โปรโมชั่น ชุดลดข้ออักเสบ ลดบวม
•		Ladenr	(L)	+	Fisher	EPA

ราคาพิเศษ 

1,000		บาท
จ�กร�ค�เต็ม 1,330 บ�ท
(1,000 PV/700 BV)

โปรโมชั่น ชุดลดอักเสบ ลดบวม
•		Grape	Seed	Oil	Plus	Grape	Seed	Extract	+																		
				Fisher	EPA

โปรโมชั่น ชุดบำารุงหัวใจ
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โปรโมช่ัน ชุด Double Grape Seed หน้าใส - ไร้ฝ้า
•	 Grape	Seed	Oil	Plus	Grape	Seed	Extract	+	
				Grape	Seed	Plus	Lycopene

•	 Grape	Seed	Oil	Plus	Grape	Seed	Extract	+	
				Orezol	Ten

โปรโมชั่น ชุดทั้งใส-ทั้งตึง
•	 Grape	Seed	Plus	Lycopene	+	Collagen	V

โปรโมชั่น ชุดย้อนวัย
•	 Grape	Seed	Oil	Plus	Spirulina	+
				GT	Mac	(30	ซอง)	

โปรโมชั่น ชุดลดข้ออักเสบ ลดบวม
•		Ladenr	(L)	+	Fisher	EPA

โปรโมช่ัน ชุดควบคุมน้ำาตาลในเลือด สำาหรับผู้ท่ีมีน้ำาตาลในเลือดสูง
•		Sukar	+	Sweet	Secret	+	Grape	Seed	Extract	Plus	Mulberry
			(รับประทาน	Sukar		1	แคปซูล/วัน	+	Sweet	Secret	2	เม็ด/วัน	+	
				Grape	Seed	Extract		Plus	Mulberry	1	แคปซูล/วัน)

•		Sukar	(2)	+	Sweet	Secret	+	Grape	Seed	Extract	Plus	Mulberry
			(รับประทาน	Sukar		2	แคปซูล/วัน	+	Sweet	Secret	2	เม็ด/วัน	+				
			Grape	Seed	Extract	Plus	Mulberry	1	แคปซูล/วัน)

•		ยอดศูนย์ย่อยทุก	30,000	บาท	ได้รับผลิตภัณฑ์	
			Grape	Seed	Oil	Plus	Grape	Skin	Extract	
			มูลค่า	1,400	บาท	ฟร	ี1	ขวด
 

(โปรโมชั่นทุก	30,000	บาท	และ	ทุก	60,000	บาท
	ไม่ซ้อนกัน	ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

•		ยอดศูนย์ย่อยทุก	60,000	บาท	ได้รับผลิตภัณฑ์
			GT	Mac	มูลค่า		2,400	บาท	

ราคาพิเศษ

2,400 บาท
จ�กร�ค�เต็ม 2,480 บ�ท
(2,400 PV/1,645 BV)

ราคาพิเศษ

3,480		บาท
จ�กร�ค�เต็ม 3,580 บ�ท
(3,480 PV/2,400 BV)

โปรโมชั่น ชุดบำารุงสมอง สร้างความสูง ลูกรัก
•	 GT	Gold	(L)	+	Fisher	Pluzz	 

•	 GT	Gold	(L)	+	Fisher	Pluzz	+	Vitacal	 

ราคาพิเศษ 

2,400		บาท
จ�กร�ค�เต็ม 2,700 บ�ท
(2,400 PV/1,680  BV)

ราคาพิเศษ 

3,000		บาท
จ�กร�ค�เต็ม 3,580 บ�ท
(3,000  PV/2,100 BV)

โปรโมชั่นสุดพิเศษ สำาหรับนักรีครูทคนเก่ง
แนะนำ�สม�ชิกใหม่ทุก 3 คน มียอดซื้อคนละ 3,000 บ�ท
ได้รับ PC Plant Stem Cells สเต็มเซลล์จ�กพืช บำ�รุง
ฟื้นฟู และซ่อมแซมผิวหน้� 1 ขวด มีถึง 5 ชนิดให้เลือก
ตามความต้องการเฉพาะบุคคล มูลค�่ขวดละ 600 บ�ท

โปรโมชั่นศูนย์ย่อย 

โปรโมชั่น ชุดลดคอเลสเตอรอล
•	Chola	(2)	+	Fisher	Fish	(2)

ราคาพิเศษ 

3,000 บาท
จ�กร�ค�เต็ม 3,500 บ�ท
(3,000 PV/2,025 BV)

โปรโมชั่น ชุดลดคอเลสเตอรอล
•	Chola	+	Fisher	Fish

ราคาพิเศษ 

1,550	บาท
จ�กร�ค�เต็ม 1,750 บ�ท
(1,550 PV/1,040 BV)

โปรโมชั่น ชุดลดอักเสบ ลดบวม
•		Grape	Seed	Oil	Plus	Grape	Seed	Extract	+																		
				Fisher	EPA

โปรโมชั่น ชุดควบคุมน้ำาหนัก-ป้องกันมะเร็ง 
•	 Grape	Seed	Oil	Plus	Grape	Skin	Extract	+	
				Grape	Seed	Oil	Plus	Grape	Seed	Extract		
 

ราคาพิเศษ

1,800		บาท
จ�กร�ค�เต็ม 2,080 บ�ท
(1,800 PV/1,260 BV)

ราคาพิเศษ 

2,000		บาท
จ�กร�ค�เต็ม 2,180 บ�ท
(2,000 PV/1,400 BV)

โปรโมชั ่น ชุดควบคุมน้ ำาหนัก
ป้องกันมะเร็ง-กระตุ้นภูมิต้านทาน
•	 Grape	Seed	Oil	Plus	Grape	Skin	Extract	+	
					Grape	Seed	Oil	Plus	Spirulina		
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DEC 2012 - JAN 2013

PC Superblock
SPF 50

PC Aqua Splash
Moisturizer

PC Acne 
Transparent Soap 

PC Whitening
Transparent Soap 

PC Aqua Splash Moisturizer
¢¹Ò´ 3 ¡ÃÑÁ ÁÙÅ¤‹Ò 135 ºÒ·

ยอดซื้อทุก 2,000 บาท

PC Whitening Transparent Soap 
áÅÐ PC Acne Transparent Soap 
¢¹Ò´ 15 ¡ÃÑÁ ¨Ó¹Ç¹ 3 ¡ŒÍ¹ (àÅ×Í¡µÒÁã¨ªÍº)
ÁÙÅ¤‹Ò 105 ºÒ·

แถม
(â»ÃâÁªÑè¹ àÅ×Í¡ÍÂ‹Ò§ã´ÍÂ‹Ò§Ë¹Öè§)

PC Superblock SPF 50
¢¹Ò´ 3 ¡ÃÑÁ ÁÙÅ¤‹Ò 135 ºÒ· 
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ให้	TDA				News			เป็นช่องทางการสื่อสาร
อย่างใกล้ชิดในครอบครัวไทยธรรมของเรา

ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนสมาชิกไทยธรรมทุกท่าน ส่ง E-Mail ของท่านมายังบริษัทฯ 
ท่ี thaidhamallianze@hotmail.com เพ่ือการรับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯอย่างใกล้ชิด โดย
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

-  รับ TDA News, TDA Updates ข่�วส�ร และคว�มรู้ท�งก�รแพทย์      
   เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไทยธรรม ทุกสัปด�ห์
-  รับชม Healti Secret ตอนล่�สุดบน Internet และอุปกรณ์ไร้ส�ย  
   ทุกชนิด  
-  รับข่�วส�ร ก�รอบรมทั่วประเทศของบริษัทฯ
-  ติดต�มประสบก�รณ์ผู้ใช้ และง�นวิจัยใหม่ๆของบริษัทฯ

1เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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อัศจรรย์เมล็ดองุ่น All about grapes

ย้อนวัยด้วยน้ำ�ด่�ง

รักษาดวงตา ด้วยผ้าปิดตาไวทอป
ถุงเท้าไวทอปกับโรคของเท้า

Shading ให้หน้าเรียวด้วย Kryolan Concealer Circle

www.Thaidham.com

อีเมล์น้ัน	สำาคัญฉะน้ี
E-Mail
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ประกาศ

 เนื่องจ�กบริษัท ไวทอป ไบโอเอนเนอร์จี (ประเทศจีน) ได้ยุติก�รผลิต

ผ้�ห่มขนหนูล�ยเดิม ซึ่งบริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด จำ�หน่�ยในร�ค�

สม�ชิกผืนละ 5,500 บ�ท และได้ผลิตเป็นผ้�ห่มขนหนูล�ยใหม่ ซึ่งมีต้นทุนเพิ่มขึ้น

กว่�เดิม และมีก�รปรับร�ค�ใหม่เป็น    ผืนละ 6,900 บ�ท 

      

      จึงเรียนม�เพื่อทร�บโดยทั่วกัน

 

 

ขอแสดงคว�มนับถือ

ภ.ญ.อ�ริย� ส�ริกะภูติ

กรรมก�รผู้จัดก�ร

ประกาศ
จากไวทอป�ไบโอเอนเนอร์จี
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ประกาศ

เรียน พี่น้องครอบครัวไทยธรรมที่รัก

 เน่ืองจ�กรัฐบ�ลมีนโยบ�ยในก�รปรับค่�แรง

ท่ัวประเทศ ทำ�ให้วัตถุดิบทุกตัวของบริษัทฯมีร�ค�

สูงขึ้น เนื่องจ�กต้นทุนก�รผลิตจ�กบริษัทผู้ผลิต

เพิ่มขึ้น ตลอดระยะเวล� 1 ปี ที่ผ�่นม� บริษัทฯ 

ได้ยืนกร�นผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในร�ค�เดิม โดย

ได้ต่อรองกับผู้ผลิต ในก�รสั่งผลิตในปริม�ณที่

ม�กขึ้น และสร้�งโกดังเก็บสต็อกสินค�้ใหม่ เพื่อ

ให้พี่น้องไทยธรรมยังได้บริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อ

สุขภ�พในร�ค�เดิม

 อย่�งไรก็ต�ม ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท 

ไทยธรรมฯ ชนิดหนึ่ง คือ ผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร

เกรพซีด พลัส ไลโคปีน (ส�รสกัดเมล็ดองุ่นผสมส�ร

สกัดมะเขือเทศ) ได้มีก�รปรับร�ค�ต้นทุนที่สูงขึ้น

ม�ก บริษัทฯจึงขอแจ้งก�รปรับร�ค� ผลิตภัณฑ์

เสริมอ�ห�รเกรพซีด พลัส ไลโคปีน จ�กร�ค�

กระปุกละ 550 บ�ท เป็น ร�ค�กระปุกละ 

650 บ�ท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภ�พันธ์ 2013 

เป็นต้นไป

 

 บริษัทฯจึงเรียนแจ้งม� ณ ท่ีน้ี และขอ

ขอบพระคุณเป็นอย่�งย่ิง สำ�หรับพ่ีน้องครอบครัว

ไทยธรรมผู้มีอุปก�รคุณทุกท่�น ท่ีให้ก�รสนับสนุน

ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภ�พของบริษัทฯเสมอม� บริษัทฯ

ยืนกร�นที่จะพัฒน�ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภ�พ ท่ีมี

คุณภ�พสูง จ�กวัตถุดิบที่ดีที่สุดที่ห�ได้ทั่วโลก เพ่ือ

ให้คนไทยทุกคนมีสุขภ�พก�ยท่ีดี และสุขภ�พใจที่

แข็งแรง ในร�ค�ยุติธรรม และขอขอบพระคุณใน

คว�มเข้�ใจของพ่ีน้องไทยธรรมทุกท่�น ม� ณ ท่ีน้ีด้วย

      

    

ขอแสดงคว�มนับถือ

ภ.ญ.อ�ริย� ส�ริกะภูติ  

กรรมก�รผู้จัดก�ร

Thaidham Announcement

แจ้งการปรับราคา 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกรพซีด พลัส ไลโคปีน 

จากไวทอป�ไบโอเอนเนอร์จี
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1. เวลาทำาการของบริษัทฯ
   วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดบริการ 10.00 – 19.00 น.
    วันอาทิตย์ และวันหยุดบริษัทฯ หยุดตามวันนักขัตฤกษ์
2. วิธีการชำาระค่าสินค้ามี 3 วิธี ดังนี้
   2.1 ชำาระเป็นเงินโอน
        โดยท่านโอนเงินเข้าบัญชี บริษัทฯ ตามราคาสินค้า
        และแฟกซ์ใบโอนเงินพร้อมกับรายการที่สั่งมาที่
        แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์แฟกซ์ 02-363-4422
โอนเข้าบัญชีชื่อ...บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด
        • ธนาคาร กรุงเทพ สาขา อินทรารักษ์

           ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 212-0-81073-0

        • ธนาคาร กสิกรไทย สาขา พระราม 9

           ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 713-2-33215-5

        • ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนสุขาภิบาล 1

           ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 265-1-22092-8

        • ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนนวมินทร์

           ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 077-2-43476-3

   2.2 ชำาระเป็นเงินสด
        • ซื้อสินค้าด้วยตนเองที่บริษัทฯ

   2.3 ชำาระด้วยบัตรเครดิต
        • ซื้อสินค้าด้วยตนเองที่บริษัทฯ 

        • ไม่คิดค่าธรรมเนียม กรณีชำาระ 1,000 บาทขึ้นไป

3.วิธีการส่งสินค้ามี 3 วิธี ดังนี้
   3.1 ส่งทางไปรษณีย์
        (กรณีท่านโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ)

   3.2 ส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
        (กรณีท่านโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ)

   3.3 ส่งโดย Messenger
        เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สั่งซื้อล่วงหน้า

        อย่างน้อย 1 วัน กรณีท่านโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ

4.ค่าจัดส่งสินค้า (เริ่ม 7 มี.ค. 2008)

     4.1 จัดส่งทางไปรษณีย์
        • สั่งซื้อ 3,000 บาท ขึ้นไป จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)

        • สั่งซื้อ 5,000 บาท ขึ้นไป จัดส่งฟรี (EMS)                 

        • ส่ังซ้ือต่ำากว่า 3,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท (EMS)

        • ส่ังซ้ือ 3,000 – 4,999 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS)

4.2 จัดส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
     • ระบุรถทัวร์ หรือรถตู้
     - สั่งซื้อ 10,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี
     - สั่งซื้อต่ำากว่า 10,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
     • จัดส่งโดย บริษัทขนส่ง NTC
     - สั่งซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี
     - สั่งซื้อต่ำากว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท
4.3 จัดส่งโดย Messenger
     • สั่งซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี
     • สั่งซื้อต่ำากว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
หมายเหตุ : กรณีท่ีสมัครสมาชิกเพียงอย่างเดียว ค่าสมัคร
สมาชิก 250 บาท ตลอดชีพ เสียค่าจัดส่งเอกสาร 50 บาท
(ลงทะเบียน) กรณีที่ไม่สามารถสมัครด้วยตนเอง
สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
    1. ซื้อสินค้าในราคาสมาชิก
    2. โฟลเดอร์ 1 ชุด (ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
       ทั้งหมด รวมถึงรายละเอียดแผนการตลาดที่มี
       ณ ปัจจุบัน)
    3. ได้รับบัตรสมาชิก โดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
    4. ผลประโยชน์ตอบแทนตามแผนการตลาดของ
       บริษัทฯ ซึ่งจะโอนเข้าบัญชีสมาชิกในวันที่ 15
       ของทุกเดือน(กรณีท่ีตรงกับวันหยุดจะโอนให้ใน
       วันทำาการถัดไป)
    5. สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษัท
เงื่อนไขการสมัครสมาชิก
    กรอกใบสมัครด้วยตนเองเท่าน้ัน โดยระบุรายละเอียด
ท่ีถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยเฉพาะ
    1.1 ชื่อ-สกุล

    1.2 ที่อยู่สำาหรับจัดส่งเอกสาร และสินค้าอย่างละเอียด

    1.3 หมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ

    1.4 เลขที่บัตรประชาชน พร้อมแนบสำาเนา

    1.5 เลขที่บัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัคร พร้อมแนบ

         สำาเนา

    1.6 ชื่อสปอนเซอร์ (ผู้แนะนำา)

    1.7 ค่าสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ 250 บาท
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          บ้านของเรา บอกข่าวคราวความเคลื่อนไหว โปรโมชั่นราย 2 เดือน โปรแกรมการบรรยาย
ทั่วประเทศ ข่าวสารทันสมัย และแพทย์ทางเลือก รวมประสบการณ์จริงจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศ
          เพียงสมัครสมาชิกเล่มละ 25 บาท (รวมค่าจัดส่ง) ปีละ 150 บาท หรือเพียงเดือนละ 12.50 บาท 
ท่านก็จะได้รับวารสาร 4 สี ขนาด A5 ความหนา 52 หน้า ส่งตรงถึงบ้านทุกฉบับ

์

4.2 จัดส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
     • ระบุรถทัวร์ หรือรถตู้
     - สั่งซื้อ 10,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี
     - สั่งซื้อต่ำากว่า 10,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
     • จัดส่งโดย บริษัทขนส่ง NTC
     - สั่งซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี
     - สั่งซื้อต่ำากว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท
4.3 จัดส่งโดย Messenger
     • สั่งซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี
     • สั่งซื้อต่ำากว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
หมายเหตุ : กรณีท่ีสมัครสมาชิกเพียงอย่างเดียว ค่าสมัคร
สมาชิก 250 บาท ตลอดชีพ เสียค่าจัดส่งเอกสาร 50 บาท
(ลงทะเบียน) กรณีที่ไม่สามารถสมัครด้วยตนเอง
สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
    1. ซื้อสินค้าในราคาสมาชิก
    2. โฟลเดอร์ 1 ชุด (ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
       ทั้งหมด รวมถึงรายละเอียดแผนการตลาดที่มี
       ณ ปัจจุบัน)
    3. ได้รับบัตรสมาชิก โดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
    4. ผลประโยชน์ตอบแทนตามแผนการตลาดของ
       บริษัทฯ ซึ่งจะโอนเข้าบัญชีสมาชิกในวันที่ 15
       ของทุกเดือน(กรณีท่ีตรงกับวันหยุดจะโอนให้ใน
       วันทำาการถัดไป)
    5. สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษัท
เงื่อนไขการสมัครสมาชิก
    กรอกใบสมัครด้วยตนเองเท่าน้ัน โดยระบุรายละเอียด
ท่ีถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยเฉพาะ
    1.1 ชื่อ-สกุล

    1.2 ที่อยู่สำาหรับจัดส่งเอกสาร และสินค้าอย่างละเอียด

    1.3 หมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ

    1.4 เลขที่บัตรประชาชน พร้อมแนบสำาเนา

    1.5 เลขที่บัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัคร พร้อมแนบ

         สำาเนา

    1.6 ชื่อสปอนเซอร์ (ผู้แนะนำา)

    1.7 ค่าสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ 250 บาท
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016

(055) 253-377

(044) 341-387
ศูนย์ อ.เมือง จ.สตูล โทร. (074) 723-287
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ผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะ

จากเส้นใย

ถักทอจ�กเส้นใย MBF โดยมีแร่ธ�ตุ 42 ชนิด ให้คล่ืนฟ�ร์อินฟ�ร์เรด รังสีแห่งชีวิต กระตุ้นก�รไหลเวียนโลหิต 

ซ่อมแซมเซลล์ ทำ�ให้ออกซิเจนไปเล้ียงเน้ือเย่ือม�กข้ึน ลดอ�ก�รอักเสบ ลดบวม คล�ยกล้�มเน้ือ ลดอ�ก�รเจ็บปวด 

และอ่อนล้�

ก
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