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พบกับสาระความรู้นวัตกรรมการย้อนวัยโลก และเคล็ดลับในการทำาธุรกิจ
เครือข่ายสุขภาพให้ประสบผลสำาเร็จ ในรายการ TDA Healti Secret 
ดำาเนินรายการโดยพี่เปิ้ล จารุณี เดส์แน็ช และพี่ยุ้ย อาริยา สาริกะภูติ   
โดยออกอากาศทางคลื่นวิทยุ ดังต่อไปนี้

- FM 101 MHz. RR1 ทุกวันเสาร์ เวลา 19.30-21.00 น.
คลื่นความถี่ครอบคลุมพื้นที่  :  กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ นครปฐม กาญจนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
ชลบุรี ระยอง อยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี สระบุรี นครราชสีมา ลพบุรี สระแก้ว 

จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ หรือฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr1media.com

- FM 107 MHz. อสมท. จ.สกลนคร ทุกวันเสาร์ เวลา 16.10-17.35 น.
 คลื่นความถี่ครอบคลุมพื้นที่ : สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ 
หนองคาย อุดรธานี ร้อยเอ็ด และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
แขวงสะหวันนะเขต แขวงคำาม่วน และแขวงบริคำาไชย  

- FM 88.25 MHz. คลื่นวิทยุ Big Love  จ.เพชรบุรี 
ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 12.00-13.00 น. 

และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่  
http://www.youtube.com/healtisecret
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จากเมล็ดพันธุ์ สู่กลิ่นหอมของดอกไม้

บ้านนี้
ข อ ง เ ร า

ความกล้าหาญ 
สู่ความรัก และการให้ มนุษย์เปรียบเหมือนเช่นเมล็ดพันธ์ุ มนุษย์จำ�นวนม�กเลือก

ท่ีจะเกิด และต�ยอย่�งเมล็ดพันธ์ุ ไม่ต้องก�รคว�มเส่ียง 
อยู่กับท่ีเดิมท่ีปลอดภัย ไม่อย�กข้องแวะกับผู้ใดให้วุ่นว�ย 
มนุษย์จำ�นวนน้อยเปรียบดังเมล็ดพันธุ์ ท่ีเลือกท่ีจะ
เจริญเติบโตเป็นต้นไม้ โดยใช้คว�มกล้�ห�ญอย่�งม�ก 
สำ�รวจเส้นท�ง และโอก�ส มองห�ก�รเจริญเติบโต 
ก�รสัมผัส ก�รให้ และก�รรับ เพ่ือก�รเติบโต ต้นไม้ได้
เป็นท่ีพ่ึงพ�ของส่ิงมีชีวิตอ่ืน มนุษย์จำ�นวนน้อยลงไปอีก 
เลือกท่ีจะเป็นต้นไม้ท่ีออกดอกให้โลกได้ช่ืนชม ฝ�กผลง�น
ท่ีสวยง�มให้โลกได้เป็นท่ีประจักษ์ โดยใช้คว�มรักท่ีมีต่อ
เพ่ือนมนุษย์นำ�ท�ง มนุษย์จำ�นวนน้อยม�กเพียงไม่ก่ีคน 
เลือกท่ีจะเป็นดอกไม้ท่ีส่งกล่ินหอมให้โลกได้สูดดม โดย
ไม่ต้องก�รสิ่งใดตอบแทน เป็นก�รให้โดยไม่หวังผล 
แบบไร้ตัวตน เป็นก�รตอบแทนจักรว�ลที่ให้เมล็ดพันธุ์
ได้เกิดม�

พ่ีน้องไทยธรรมท่ีรัก ชีวิตคือท�งเลือกเสมอ บทคว�มน้ี
ม�จ�กท่�น Osho นักปรัชญ�ศ�สน�ส�กลของยุคนี้
ได้กล่�วไว้ เป็นที่น่�สนใจ จึงนำ�ม�เล่�สู่กันฟัง ต�ม
ประส�คนครอบครัวเดียวกัน ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ 
องค์กรแห่งคว�มรัก และมิตรไมตรี

 ในทุกก�รเจริญเติบโตต้องก�รส่ิงๆ หน่ึง 
นั่นคือคว�มกล้�ห�ญ มนุษย์ต่�งเกิดม�ในสถ�นะ
เมล็ดพันธุ์ ซึ่งมีท�งเลือก 4 ท�ง ท�งเลือกที่หนึ่งคือ
ต�ยไปอย่�งเมล็ดพันธุ์ ไม่ได้ให้สิ่งใดกับโลกนี้ ในเปลือกหุ้ม
ของเมล็ดพันธ์ุช่�งปลอดภัย แต่ไร้ซ่ึงก�รเจริญเติบโต แม้จะมี
โอก�สม�กม�ย ส�ยลม แสงแดด และส�ยฝนท่ีพร้อมจะพรั่งพรู
ลงม�บนดิน  เพื่อให้เมล็ดพันธุ์ได้เติบโต  แต่เมล็ดพันธุ์ก็เลือก
ที่จะอยู่อย่�งปลอดภัยอยู่ในเปลือกหุ้มเมล็ด  เมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่ 
เลือกท�งเลือกนี้  ท�งเลือกที่สอง  คือ  เมล็ดพันธุ์เลือกที่จะ
ใช้คว�มกล้�ห�ญอย่�งม�กแทงร�กทะลุลงดิน เพื่อที่จะเติบโต
เป็นต้นอ่อน ดูดซับน้ำ� และอ�ห�รจ�กแผ่นดิน ให้ต้นอ่อนสัมผัส
กับแสงแดด และส�ยลมที่รออยู่ ต้นอ่อนของต้นไม้ช�่งบอบบ�ง
กว่�เมล็ดพันธุ์ม�ก มีโอก�สที่จะถูกทำ�ร�้ย หรือต�ยไป แต่ก็มี
โอก�สที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ ไม่มีสิ่งใดรับประกันชะต�กรรม
ของต้นอ่อน แต่เมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่งส่วนน้อยได้เลือกท�งเดินนี้  
เพียงเพื่อโอก�สที่จะได้เติบโตเป็นต้นไม้ ท�งเลือกที่ส�ม ต้นไม้
จำ�นวนน้อยเลือกท่ีจะออกดอกไม้ให้โลกช่ืนชม ในท�งเลือกท่ีส�ม
ต้องใช้คว�มรัก  คนที่พบเจอดอกไม้ ได้สัมผัสกับคว�มง�มของ
ดอกไม้ คนที่ชื่นชมดอกไม้ ต่�งก็รู้ว่�เป็นดอกไม้ของต้นไม้ใดที่
ผลิดอกได้งดง�ม ท�งเลือกท่ีส่ี ดอกไม้จำ�นวนน้อยนิดนับจำ�นวนได้ 
เลือกที่จะส่งกลิ่นหอมขจรขจ�ยให้ผู้คนที่ได้สัมผัส และสูดดม
ได้ชื่นชมด้วยคว�มรื่นรมย์ใจ ผู้คนไม่รู้ว�่กลิ่นที่โชยม�ต�มลม
ม�จ�กดอกไม้ใด กลิ่นช่�งไร้ตัวตน ไร้ที่ม� และดอกไม้ก็ไม่ได้
ต้องก�รสิ่งใดตอบแทน หรือแม้แต่คิดจะเผยตัวตน มันเพียงส่ง
กลิ่นออกไป ให้ทุกคนได้สูดดม 

ทางเลือกที่สี่ของดอกไม้ เป็นการให้โดยไม่มีเงื่อนไข 
ไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทน ไม่ต้องการความเป็นเจ้าของ 

และปราศจากตัวตน  

ดร.ภญ.อ�ริย� ส�ริกะภูติ
กรรมก�รบริห�ร

จ�รุณี เดส์แน็ช
กรรมก�รบริห�ร

ด้วยคว�มจริงใจ

E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com
Facebook : wearethaidham 
ID Line : ariyathaidham 
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ชื่อ  ณัฏฐ์รมณ จันทร์ยัง (ลูกชุบ)
อ�ยุ 40 ปี    จังหวัด สุร�ษฎร์ธ�นี 
อ�ชีพ  พย�บ�ลวิช�ชีพชำ�น�ญก�ร  

สำ�นักง�นส�ธ�รณสุข อ.ท�่ชนะ จ.สุร�ษฎร์ธ�นี

 ดิฉัน ณัฏฐ์รมณ จันทร์ยัง หรือลูกชุบ เบ้ืองต้น
ต้องขอขอบพระคุณอ�จ�รย์ ดร.ภญ.อ�ริย� ส�ริกะภูติ 
ผู้บริห�รบริษัท ไทยธรรมฯ ท่ีทำ�ให้มีวันน้ี จ�กก�รได้รู้จัก และ
พูดคุยกันในร้ัวมห�วิทย�ลัยแม่ฟ้�หลวง คณะเวชศ�สตร์ชะลอวัย 
และฟื้นฟูสุขภ�พ  ตอนนั้นดิฉันมีปัญห�ในเรื่องของน้ำ�หนักเกิน
ส่งผลให้ไม่ม่ันใจในตนเอง ก่อนหน้�น้ีดิฉันเคยผ่�นก�รประกวดน�งง�ม
และเป็นน�งนพม�ศม�หล�ยเวที แต่ตอนน้ีหันกลับม�ดูตัวเองในกระจก
รับไม่ได้เลยค่ะ น้ำ�หนักเกิน ทำ�ให้ร่�งก�ยปวดเมื่อย และที่สำ�คัญ
คว�มมั่นใจในตัวเองห�ยไปเลยค่ะ  ดิฉันได้ลองพย�ย�มทุกวิถีท�งแต่ก็
ไม่ประสบผลสำ�เร็จ จึงตัดสินใจสมัครสม�ชิก และทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
ชุดลดน้ำ�หนัก ทำ�ให้จ�กน้ำ�หนัก 67 กิโลกรัม ลดลงม�เหลือ 54 กิโลกรัม 
ภ�ยในระยะเวล� 4 เดือน หลังจ�กได้ใช้ผลิตภัณฑ์ไทยธรรม ดิฉันได้
เรียกคว�มสวย และคว�มเช่ือม่ันกลับม�อีกคร้ัง เวล�พบเจอใครๆ ดิฉัน
ยิ้มอย่�งมั่นใจพร้อมกับบุคลิกที่เชื่อมั่น นี่แหละคือสิ่งที่ดิฉันปร�รถน�  
นอกจ�กนี้ดิฉันยังให้คนในครอบครัวใช้ผลิตภัณฑ์ไทยธรรมเพื่อดูแล
สุขภ�พกันทุกคน และยังได้แนะนำ�ให้เพื่อนๆ และคนรอบข�้งทดลอง
ใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมด้วย เพร�ะทุกคนได้เห็นก�รเปลี่ยนแปลง
จ�กตัวดิฉัน ทุกคนต่�งก็ยอมรับในผลิตภัณฑ์ และยืนยันที่จะดูแล
สุขภ�พไปกับไทยธรรมด้วย

ก่อให้เกิดเรื่องราวดีๆ  สวย
สุขภาพดีด้วยผลิตภัณฑ์ไทยธรรม

 ในมุมมองของดิฉัน 
ก�รเริ่มต้นที่ตัวเร�เองสำ�คัญ
ที่สุด   ก�รที่จะให้ใครมั่นใจ
ไปกับเร� เร�ต้องม่ันใจในตัวเร�
ก่อน ดิฉันม่ันใจในตนเอง และ
มั่นใจในคุณภ�พผลิตภัณฑข์อง
   ไทยธรรม รวมถึงแผนธุรกิจ
    ที่ชัดเจน บริษัท ไทยธรรม 
    อัลไลแอนซ์ เปิดโอก�สให้
     ดิฉันก้�วสู่คว�มสำ�เร็จ 
      และดิฉันพร้อมที่จะพ�
     ทุกท่�นก้�วสู่คว�มสำ�เร็จ
     ไปด้วยกันค่ะ

ขอขอบคุณ 
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ 
และขอขอบคุณผู้บริห�รอีกครั้งค่ะ 
ขอบคุณค่ะ
      
ลูกชุบ ณัฏฐ์รมณ จันทร์ยัง

“The best 
way for 

walking is 
Thaidham 
Allianze”
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ภายในระยะเวลา   

EPA เข้มข้น และดื่มสมุนไพรช�ชงสูตรล้�งพิษ ควบคู่กันไปด้วย  
ผลปร�กฏว่�ได้ผลจริงๆ ค่ะ หลังจ�กรับประท�นไปได้เพียง 1 สัปด�ห์ 
น้ำ�หนักก็เร่ิมลดลง รู้สึกว่�ไม่ปวดเข่� หน้�ไม่บวม มือ และข�ก็ไม่บวม 
เบ�ตัวม�ก และยังนอนหลับสบ�ยม�กข้ึน ภ�ยในระยะเวล� 3 เดือน 
ดิฉันส�ม�รถลดน้ำ�หนักลงได้ถึง 10 กิโลกรัม สุขภ�พก็ดีขึ ้นม�ก 
สวยขึ้น สดใสขึ้น และดิฉันได้แนะนำ�ให้เพื่อนที่เป็นไทรอยด์ไฮเปอร์  
และมีอ�ก�รตัวบวมได้ลองรับประท�นผลิตภัณฑ์ของไทยธรรม 
ผลลัพธ์ที่ได้คือเพื่อนน้ำ�หนักลดลง สุขภ�พก็ดีขึ ้นเหมือนกัน ดิฉัน
รู้สึกดีใจม�กที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในก�รช่วยเหลือเพื่อนให้มีสุขภ�พดี 
แถมยังมีร�ยได้เข้�ม�ด้วยค่ะ ต้องขอบพระคุณโค้ชเอ๋ที่ทำ�ให้ได้รู้จัก
ไทยธรรม และขอขอบคุณบริษัท ไทยธรรมฯ ที่ทำ�ให้ชีวิตที่หมดหวัง  
มีสุขภ�พร่�งก�ยที่อ่อนแอ กลับม�มีสุขภ�พที่แข็งแรงได้อีกครั้ง รู้สึก
ดีม�กจริงๆค่ะ 

“

”พิชญ์สินี   ภัทรจันมะโฮง  (พิชญ์)   
อายุ 38 ปี   จังหวัด   สมุทรปราการ

Before
ธ.ค. 2014 70 kg.            

5

After
ส.ค. 2015 60 kg.            

ลงได้ถึง 10 กิโลกรัม
สามารถลดน้ำาหนัก

3 เดือน ดิฉัน

 ย้อนกลับไปเม่ือ 10 ปีท่ีแล้ว ตอนน้ันดิฉันหนักแค่ 47 กิโลกรัม 
แต่พอมีลูกคนท่ี 3 น้ำ�หนักกลับข้ึนม�เป็น 79 กิโลกรัม และหลังจ�ก
คลอดลูกแล้ว น้ำ�หนักก็ค่อยๆลดลงม�เหลือ 70 กิโลกรัม แต่ก็คงที่ 
ไม่ลดลงอีกเลย บวกกับท่ีดิฉันมีโรคประจำ�ตัวเป็นไทรอยด์ ไขมันในเลือดสูง 
และคอเลสเตอรอลสูง จึงทำ�ให้มีอ�ก�รเหน่ือยง่�ย นอนไม่หลับ มือ เท้� 
และหน้�บวม ปวดข้อเข่� มือช� และยังเส่ียงต่อก�รเป็นโรคหัวใจ และ
อัมพฤกษ์อีกด้วย ทำ�ให้ดิฉันรู้สึกเป็นกังวลม�ก เพร�ะคนที่เป็นโรค
เหล่�นี้ห้�มรับประท�นย�ลดน้ำ�หนักทุกชนิด แต่ดิฉันได้พย�ย�มห�
หล�ยๆวิธี เพ่ือท่ีจะลดน้ำ�หนัก เคยลองรับประท�นผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร
ท่ีมีคนม�แนะนำ�ว่�น้ำ�หนักจะลด แต่รับประท�นแล้วไม่ได้ผล ดิฉันคิดว่�
คงไม่มีอะไรช่วยเร�ได้แล้ว คงเป็นคนอ้วนตลอดชีวิตแน่ๆ อ้วนแล้วยังแถม
มีโรคอีกด้วย จนกระทั่งได้รับคำ�แนะนำ�จ�กโค้ชเอ๋ จุฑ�น�ถ สิงห์ถม 
แนะนำ�ให้ลองรับประท�นผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�รของบริษัท ไทยธรรมฯ 
โดยใช้สูตรคีโตเจนิค ไดเอท ท่ีเน้นก�รรับประท�นอ�ห�รประเภทไขมัน 
แต่งดแป้ง น้ำ�ต�ล และผลไม้ ตอนแรกก็กล้�ๆกลัวๆ คิดว่�จะมีจริงหรือ
ก�รรับประท�นของมันๆ จำ�พวกหมูทอด ไก่ทอดแล้วจะผอม จนได้ลอง
ทำ�ต�ม และรับประท�นผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�รส�รสกัดจ�กพรีไบโอติก 
และโพรไบโอติก เพ่ือช่วยปรับสมดุลลำ�ไส้ น้ำ�มันปล�สกัดชนิดกรดไขมัน 
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 Rosehip  หรือผลกุหล�บ  เป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้�น
ก�รอักเสบ มีง�นวิจัยว่� Rosehip Oil หรือน้ำ�มันผลกุหล�บ มี
ประสิทธิภ�พในก�รบรรเท�อ�ก�รต่�งๆจ�กข้ออักเสบรูม�ตอยด์ 
และข้อต่ออักเสบ ผลกุหล�บมีสรรพคุณในท�งย�ม�กม�ย และ
มีหล�กหล�ยพันธุ์ แต่พันธุ์ที่นิยมใช้ และมีส�รต้�นอนุมูลอิสระสูง
คือ พันธุ์ Rosa Canina ซึ่งเป็นกุหล�บพันธุ์พื้นเมืองในบ�งพื้นที่
ในยุโรป แอฟริก� และเอเชีย

Rosehip กับข้อเสื่อม และข้ออักเสบ
 ส�รสกัดจ�ก  Rosehip  ให้ส�รโพลีฟีนอล  และ
แอนโทไซย�นิน ซึ่งในตำ�รับโบร�ณช่วยลดก�รเจ็บปวด อักเสบ 
และติดขัดของข้อ และป้องกันข้อไม่ให้เสื่อม หรือเสียห�ยม�กขึ้น 
ในผล Rosehip ยังมีวิต�มินซีสูง ซึ่งมีฤทธิ์ต้�นอนุมูลอิสระ มี
ง�นวิจัยหล�ยชิ้นสนับสนุนว่� ส�รสกัดจ�ก Rosehip ออกฤทธิ์
ยับยั้งก�รผลิตเอนไซม์บ�งชนิดที่ทำ�ล�ยข้อต่อ และทำ�ให้ข้อเสื่อม 

ทางเลือกใหม่ของ
การซ่อมกระดูก และข้อต่อ

Rosehip 

Oil

6



7

 ในผู้ที่มีข้อต่ออักเสบ จะมีส�รที่เกิดจ�กก�รอักเสบ เช่น 
ส�ร CRP (C-Reactive Protein) และครีเอทินีน (Creatinine) เพ่ิมข้ึน
ในกระแสเลือด ง�นวิจัยท�งคลินิกหล�ยชิ้นพบว่� ก�รรับประท�น 
Rosehip ทำ�ให้ส�รที่เกิดจ�กก�รอักเสบลดลง รวมทั้งอ�ส�สมัครได้
ร�ยง�นว่� อ�ก�รเจ็บปวด ข้อต่อติดขัดลดลง ก�รเคลื่อนไหว และ
คว�มยืดหยุ่นของข้อต่อดีขึ้น
 มีง�นวิจัยม�กม�ยถึงประสิทธิภ�พของ Rosehip ใน
ก�รบรรเท�คว�มเจ็บปวด และติดขัดของข้อเข่� ข้อสะโพก และข้อต่อ
ต่�งๆทั่วร่�งก�ยที่เกิดก�รอักเสบ มีง�นวิจัยในเดนม�ร์ก ทำ�ในผู้ป่วย
ข้ออักเสบจำ�นวน 94 คน โดยใช้ผง Rosehip ปริม�ณ 5 กรัม เป็น
ระยะเวล� 3 เดือน ผู้ป่วยร�ยง�นว่� คว�มเจ็บปวดลดลงอย�่งม�ก 
ก�รเคลื่อนไหวของข้อต่อต่�งๆดีขึ้น และก�รติดขัดของข้อดีขึ้น
 นักวิจัยช�วเยอรมัน และเดนม�ร์ก พบว่�  Rosehip  ช่วยลด
ก�รส่งสัญญ�ณก�รทำ�ล�ยข้อ ลดก�รปวดข้อ เพร�ะยับยั้งก�รสร้�ง
ส�รพรอสต�แกลนดิน ลดก�รชุมนุมของเม็ดเลือดข�ว และลดค่�ดัชนี

References
1. Christensen, R; Bartels, E. M.; Altman, R. D.; Astrup, A; Bliddal, 
H (2008). “Does the hip powder of Rosa canina (rosehip) reduce 
pain in osteoarthritis patients?--a meta-analysis of randomized 
controlled trials”. Osteoarthritis Cartilage 16 (9): 965–72.

2. McAlindon, T. E.; Bannuru, R. R.; Sullivan, M. C.; Arden, N. K.; 
Berenbaum, F; Bierma-Zeinstra, S. M.; Hawker, G. A.; Henrotin, 
Y; Hunter, D. J.; Kawaguchi, H; Kwoh, K; Lohmander, S; Rannou, 
F; Roos, E. M.; Underwood, M (2014). “OARSI guidelines for the 
non-surgical management of knee osteoarthritis”. Osteoarthritis 
and Cartilage 22 (3): 363–88

ก�รอักเสบในร่�งก�ย จ�กก�รศึกษ�พบว่� ก�รรับประท�นส�รสกัด
จ�ก Rosehip ในคนไข้โรคข้อเสื่อม และข้ออักเสบรูม�ตอยด์ 
สามารถลดการปวดได้ถึง 82% ใน 3 สัปดาห์ เม่ือเทียบกับย�หลอก 
(Winther et al. Scand J Rheumatol 2005 ; 34:302-308) โดย
ไม่มีผลข้�งเคียงใดๆ

Rosehip กับโรคหัวใจ และหลอดเลือด
 มีง�นวิจัยตีพิมพ์ใน Eur J Clin Nutr. ในปี 2012 เป็น
ง�นวิจัยในคนอ้วน และมีคว�มเสี่ยงที่จะเป็นเบ�หว�นประเภทที่ 2 
จำ�นวน 31 คน โดยให้อ�ส�สมัครรับประท�นผง Rosehip ชง เป็น
เวล� 6 สัปด�ห์เทียบกับย�หลอก ทำ�ก�รวัดค่�ต่�งๆดังนี้ น้ำ�หนัก 
ค่�น้ำ�ต�ลในเลือดหลังรับประท�นน้ำ�ต�ลกลูโคส คว�มดันโลหิต ไขมัน
ในเลือด และค่�ดัชนีก�รอักเสบ ผลก�รทดลองปร�กฏว่� ในอ�ส�สมัคร
ที่ดื่มผง Rosehip ชง มีค�่คว�มดันโลหิตลดลง 3.4% ไขมันในเลือด
ลดลง 4.9% ค่� LDL คอเลสเตอรอลลดลง 6% ค�่ดัชนีก�รวัด
คว�มเส่ียงต่อโรคหัวใจ และหลอดเลือด (Reynolds Risk Assessment 
Score for Cardiovascular Disease) ลดลง 17% 
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 มนษุยพ์ย�ย�มทีจ่ะเส�ะแสวงห�
ส�รอ�ห�รเพื่อก�รบำ�รุงสมอง และก้�วไกล
ถึงก�รพย�ย�มซ่อมแซมเซลล์สมองที่
ได้รับบ�ดเจ็บ ไม่ว่�จะเกิดจ�กอุบัติเหตุ 
แรงกระแทก หรือภ�วะสมองข�ดเลือด 
เน่ืองจ�กเส้นโลหิตในสมองแตก หรือตีบตัน
รวมทั้งก�รพย�ย�มชะลอเซลล์สมองที่
เสื่อมจ�กโรคอัลไซเมอร์ Wisma เป็นสูตร
ส�รอ�ห�ร ทีป่ระกอบด้วยส�รอ�ห�รที่ผ่�น
เยื่อหุ้มสมองได้ และทำ�หน้�ที่หล�กหล�ย
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ในสูตรพิเศษ เพื่อ
ก�รซ่อมแซมเซลล์สมอง เพิ่มคว�มจำ� และ
ป้องกันอัลไซเมอร์

Wisma 
สารอาหารซ่อมสมอง

เพิ่มความจำา ป้องกันอัลไซเมอร ์

8
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 อะเซทิล แอลค�ร์นิทีน เป็นอนุพันธ์ุของแอลค�ร์นิทีน 
ซึ่งทำ�หน้�ที่ป้องกันเซลล์ทั้งร่�งก�ยจ�กคว�มเสื่อม ง�นวิจัย
ส่วนใหญ่ของอะเซทิล แอลค�ร์นิทีน เป็นง�นวิจัยที่เกี่ยวกับ
สมอง ในเร่ืองของก�รทำ�ให้อ�รมณ์ดีข้ึน ก�รทำ�ให้คว�มทรงจำ� 
และคว�มจำ�ดีขึ้น 
 แอลค�ร์นิทีน ได้รับก�รจดทะเบียนเป็นย�ในประเทศ
สหรัฐอเมริก� เพื่อใช้ในคนไข้ที่ร่�งก�ยมีก�รทำ�ล�ยของ
กล้�มเน้ือ กล้�มเน้ืออ่อนแรง กล้�มเน้ือหัวใจอ่อนแอ และหัวใจ
ข�ดพลังง�น นอกจ�กน้ี ยังมีก�รใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับ
กล้�มเนื้อหัวใจ หัวใจว�ย และผู้ป่วยโรคอ่อนเพลียเรื้อรัง 
คว�มแตกต่�งของแอลค�ร์นิทีน และอะเซทิล แอลค�ร์นิทีน คือ 
อะเซทิล แอลค�ร์นิทีน ผ�่นเยื่อหุ้มสมองได้ และทำ�ง�นได้ดี
ย่ิงข้ึน เม่ือมีก�รใช้ร่วมกับโคคิวเทน และอัลฟ� ไลโปอิค แอซิด 
ในก�รช่วยให้ก�รทำ�ง�นของไมโตคอนเดียร อวัยวะเล็กๆที่ทำ�
หน้�ที่เป็นโรงง�นผลิตพลังง�นให้กับเซลล์ ทำ�ง�นได้ดีขึ้น
 ง�นวิจัยที่โดดเด่นของอะเซทิล แอลค�ร์นิทีน เป็น
ง�นวิจัยในก�รซ่อมสมองที่ได้รับบ�ดเจ็บจ�กก�รข�ดเลือด 
จ�กเส้นเลือดตีบ หรือเส้นเลือดแตก และเป็นความหวังของ
วงการแพทย์ว่า ในอนาคตอะเซทิล แอลคาร์นิทีน จะถูกใช้
เป็นย�จำ�เป็นในห้องฉุกเฉินของทุกโรงพย�บ�ล เพื่อรักษ� 
และฟื้นฟูสมองที่บ�ดเจ็บจ�กทุกกรณี

 อัลฟ� ไลโปอิค แอซิด เป็นส�รต้�นอนุมูลอิสระที่
ร่�งก�ยผลิตได้เอง และพบในเซลล์ทุกเซลล์ของร่�งก�ย หน้�ท่ี
ของอัลฟ� ไลโปอิค แอซิด คือ เปล่ียนน้ำ�ต�ลกลูโคสให้กล�ยเป็น
พลังง�น โมเลกุลของอัลฟ� ไลโปอิค แอซิดละล�ยได้ ทั้งในน้ำ� 
และน้ำ�มัน ทำ�ให้มันส�ม�รถทำ�หน้�ท่ีทำ�ล�ยอนุมูลอิสระได้ใน
เซลล์ทุกเซลล์ของร�่งก�ย และยังทำ�หน�้ที่เป็นส�รที่ส่งเสริม
ส�รต�้นอนุมูลอิสระตัวอื่นๆในร�่งก�ย รวมทั้งกลูต้�ไธโอน 
และทำ�ให้ระดับกลูต�้ไธโอนในร�่งก�ยเพิ่มขึ้น
 อัลฟ� ไลโปอิค แอซิด ผ่�นเย่ือหุ้มสมองได้ ทำ�หน้�ท่ี
ปกป้องเซลล์สมอง และเซลล์ประส�ทสมองจ�กก�รถูกทำ�ล�ย
โดยอนุมูลอิสระ และมีแนวโน้มที่ดีในก�รใช้ซ่อมสมองท่ีบ�ดเจ็บ
หลังอ�ก�รข�ดเลือด รวมทั้งคว�มจำ�เสื่อมชนิดต่�งๆที่เกิด
จ�กอนุมูลอิสระที่ม�กเกินไปทำ�ล�ยเซลล์สมอง

 ฟอสฟ�ทิดีลซีรีน เป็นส�รฟอสโฟไลปิดที่พบได้ใน
เซลล์ทุกเซลล์ แต่จะพบม�กที่สุดในส่วนเยื่อหุ้มเซลล์ของ
เซลล์สมอง ทำ�ให้ฟอสฟ�ทิดีลซีรีนเป็นองค์ประกอบถึง 70% 
ของเน้ือเย่ือเซลล์ประส�ท หน้�ท่ีของฟอสฟ�ทิดีลซีรีน คือ ช่วย
ในก�รเก็บ ก�รปลดปล่อย และก�รทำ�ง�นของส�รส่ือประส�ท
ท่ีสำ�คัญหล�ยชนิด และตัวรับส�รส่ือประส�ท ฟอสฟ�ทิดีลซีรีน
ยังมีคว�มสำ�คัญของก�รสื่อส�รระหว่�งเซลล์
 ฟอสฟ�ทิดีลซีรีน มีคว�มสำ�คัญต่อผนังเซลล์ของ
เซลล์ประส�ททุกชนิดในร่�งก�ย นอกจ�กน้ี มันยังกระตุ้นให้มี
ก�รหล่ังโดป�มีน ซ่ึงเป็นส�รส่ือประส�ทท่ีสำ�คัญในก�รควบคุม
อ�รมณ์ และก�รเคลื่อนไหวร่�งก�ยของมนุษย์ และยังเพิ่ม
ก�รผลิตส�รส่ือประส�ทอะเซทิลโคลีนอีกด้วย ซ่ึงอะเซทิลโคลีน 
มีคว�มสำ�คัญต่อก�รเรียนรู้ และคว�มจำ� ทำ�ให้สมองใช้น้ำ�ต�ล
ได้ดีลดระดับคอร์ติซอล ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่หลั่งเมื่อมนุษย์มี
คว�มเครียด ไม่ว่�จะม�จ�กร่�งก�ย หรือจิตใจ และกระตุ้น
ก�รทำ�ง�นของเส้นประส�ทที่ทำ�หน้�ที่เกี่ยวกับก�รเรียนรู้ 
 นักวิทย�ศ�สตร์ พบว่� ก�รท่ีมนุษย์ได้รับฟอสฟ�ทิดีลซีรีน
เป็นอ�ห�รเสริม จะทำ�ให้ชะลอคว�มเส่ือมของสมอง และฟ้ืนฟู
เซลล์สมอง ในส่วนที่เกี่ยวกับก�รเรียนรู้ คว�มจำ� อ�รมณ์ 
และสม�ธิ ช่วยป้องกัน และฟ้ืนฟูสมองจ�กคว�มจำ�เส่ือมชนิด
ดีเมนเทีย (Dementia) คือ มีก�รเสื่อมในทุกส่วนของสมอง 
และฟื้นฟูคว�มจำ�ที่เสื่อมเนื่องจ�กสูงอ�ยุ   

9

อะเซทิล แอลคาร์นิทีน 
(Acetyl L-Carnitine)  

ฟอสฟาทิดีลซีรีน 
(Phosphatidylserine)

อัลฟา ไลโปอิค แอซิด 

(Alpha Lipoic Acid) 



10

สารสกัดจากใบบัวบก (Centella Asiatica Extract)
 ส�รสกัดจ�กใบบัวบก ปกป้องเซลล์สมองจ�กคว�มเสียห�ย จ�กคว�ม
เป็นพิษของโลหะหนัก มีง�นวิจัยตีพิมพ์ในว�รส�รก�รแพทย์ชื่อ Neurological 
Sciences ในเดือนธันว�คม 2012 เป็นก�รทดลองในหนูท่ีสมองได้รับคว�มเสียห�ย
จ�กพิษอะลูมินัม โดยให้หนูรับประท�นส�รสกัดจ�กใบบัวบก ปริม�ณ 150-300
มิลลิกรัม ต่อน้ำ�หนักตัว 1 กิโลกรัม ใช้ระยะเวล� 6 สัปด�ห์ พบว่�ปริม�ณ
อนุมูลอิสระในสมองหนูลดลงอย่�งม�ก คว�มจำ�ของหนูดีข้ึน และระดับอะลูมินัม
ในสมองหนูลดลง นักวิทย�ศ�สตร์สรุปว�่ ส�รสกัดจ�กใบบัวบก มีแนวโน้มที่จะ
ใช้ป้องกันคว�มจำ�เสื่อม ปกป้องเซลล์สมอง และเซลล์ประส�ทจ�กพิษอะลูมินัม
 
 ส�รสกัดจ�กใบบัวบกมีฤทธิ์ในก�รฟื้นฟูเซลล์สมอง และเซลล์ประส�ท  
ทำ�ให้สม�ธิดีขึ้น และชะลอคว�มชร� ส�รสำ�คัญในใบบัวบกมีถึง 28 ชนิด โดย
เฉพ�ะอย่�งย่ิงเอเชียติค แอซิด (Asiatic Acid) มีฤทธ์ิแรงม�กในก�รยับย้ังก�รเกิด
คร�บเบต้�อะมิลอยด์ (Beta-Amyloid) ซึ่งทำ�ให้เป็นอัลไซเมอร์ และช่วยต้�น
อนุมูลอิสระ จึงเป็นส�รอ�ห�รท่ีมีแนวโน้มสูงท่ีจะนำ�ม�ใช้ป้องกัน และร่วมรักษ�
โรคคว�มจำ�เสื่อมอัลไซเมอร์

สารสกัดจากใบแปะก๊วย 
(Gingko Biloba Extract)
 ส�รสกัดจ�กใบแปะก๊วยมี
ใช้อย่�งกว้�งขว�งในทวีปยุโรปในก�ร
รับประท�นเพื่อป้องกันคว�มจำ�เสื่อม   
เนื่องจ�กคุณสมบัติในก�รกระตุ้น
ก�รไหลเวียนเลือดที่ไปเลี้ยงเซลล์สมอง 
และอวัยวะส่วนปล�ย นอกจ�กน้ียังมีฤทธ์ิ
ป้องกันไม่ให้เซลล์ประส�ทสมองเสียห�ย
จ�กรอยโรคของผู้ป่วยคว�มจำ�เสื่อม
ชนิดอัลไซเมอร์    ที่มีก�รทำ�ล�ย
เซลล์ประส�ทสมองไปเรื่อยๆ ง�นวิจัย
หล�ยช้ินสรุปว่� ส�รสกัดจ�กใบแปะก๊วย
ช่วยเพิ่มคว�มจำ�ทั้งในระยะสั้น และ 
ระยะย�ว รวมท้ังคว�มส�ม�รถในก�รคิด 
ในผู้ป่วยอัลไซเมอร์    หรือผู้ป่วย
คว�มจำ�เส่ือมชนิดดีเมนเทีย (Dementia)
ท่ีเกิดจ�กเลือดไปเล้ียงสมองไม่พอ และ
ค่อยๆเสื่อมในทุกส่วน
ของสมอง

โคลีน ไบทาร์เทรต (Choline Bitartrate)
 โคลีน เป็นส�รท่ีร่�งก�ยผลิตได้เอง ในอ�ห�รจะพบม�กในไข่ เน้ือสัตว์ 
ปล� ถ่ัวลิสง และบร็อกโคล่ี โคลีนเป็นส�รต้ังต้นในก�รผลิตอะเซทิลโคลีน ซ่ึงเป็น
ส�รส่ือประส�ทท่ีทำ�หน้�ท่ีควบคุมคว�มทรงจำ� และคว�มจำ� โคลีน ไบท�ร์เทรต 
เป็นรูปแบบที่ดูดซึมได้ง่�ยของโคลีน คนส่วนใหญ่จะไม่ได้รับโคลีนจ�กอ�ห�ร
ในชีวิตประจำ�วันอย่�งเพียงพอ และเมื่อได้รับโคลีนเสริม จะช่วยให้คว�มทรงจำ�
ดีขึ้น สมองแจ่มใส สดช่ืน มีพลังม�กข้ึน สมองส�ม�รถคิดห�เหตุผลได้ดีขึ้น และ
เฉียบคมขึ้น ว่องไวขึ้น มีคว�มส�ม�รถในก�รพูดม�กขึ้น สม�ธิดีขึ้น โคลีนเป็น
ส�รสื่อประส�ทที่สำ�คัญในขบวนก�รเรียนรู้ทุกชนิด และมีก�รนำ�ม�ใช้ในเด็ก
และผู้ใหญ่สม�ธิสั้น 
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งานวิจัยที่โดดเด่นของอะเซทิล 
แอลคาร์นิทีน เป็นงานวิจัยใน

การซ่อมสมองที่ ได้รับบาดเจ็บ
จากการขาดเลือด จาก

เส้นเลือดตีบ หรือ เส้นเลือดแตก

   ในผู้ป่วยคว�มจำ�เสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ 
ส�รสกัดใบแปะก๊วยช่วยให้กระบวนก�รคิด ก�รเรียนรู้ 
  และคว�มส�ม�รถในก�รจำ�ดีขึ้น ใช้ชีวิตประจำ�วัน
    ได้ง่�ยข้ึน พฤติกรรมในก�รเข้�สังคมดีข้ึน ซึมเศร้�
    น้อยลง ง�นวิจัยหล�ยชิ้นพบว�่ ก�รรับประท�น
      ส�รสกัดจ�กใบแปะก๊วยในผู้ป่วยอัลไซเมอร์
        ให้ผลเทียบเท่�กับย�บ�งชนิดที่ใช้รักษ�
        โรคอัลไซเมอร์เลยทีเดียว 

 ง�นวิจัยบ�งชิ้นระบุว�่ นอกจ�กป้องกัน และ  
ร่วมบำ�บัดคว�มจำ�เสื่อมแล้ว ส�รสกัดจ�ก

ใบแปะก๊วย ยังมีฤทธิ์ในก�รทำ�ให้จิตใจสงบ และ
ผ่อนคล�ย  และถูกนำ�ม�ใช้ในผู้ป่วยที่มีภ�วะ

วิตกกังวล และมีง�นวิจัยหล�ยชิ้น พบว่� ส�รสกัด
จ�กใบแปะก๊วยช่วยให้ผู้ที่เป็นโรคสม�ธิสั้น มีสม�ธิดีขึ้น
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 เม่ือตอนอายุ 28 ปี ดิฉันต้ังครรภ์ลูกคนแรก และมีอาการ
ป่วยตลอด จนใกล้คลอดก็ตรวจพบว่าตัวเองติดเช้ือวัณโรคปอด แต่
ไม่สามารถรับประทานยาได้ เน่ืองจากยังต้ังครรภ์อยู่ ปัญหาท่ีตามมา
คือ ไอจนปากมดลูกเปิด ทำาให้คลอดก่อนกำาหนด แต่ยังโชคดีที่
อายุครรภ์ 36  สัปดาห์แล้ว เด็กสมบูรณ์ และแข็งแรงแล้ว หลังจาก
คลอดก็จำาเป็นต้องให้ยาวัณโรค ต้องแยกกันอยู่กับลูก และหลังจาก
คลอดลูกได้เพียง 7วัน ก็มีอาการปวดหัว เป็นไข้ ตัวร้อน และยังมี
อาการแทรกซ้อนอื่นๆตามมา ทั้งเหนื่อยง่าย ปวดหัวอย่างรุนแรง 
รับประทานยาแก้ปวดก็ไม่หาย ต้องฉีดยาเพ่ือให้หลับ แต่ต่ืนมาก็ยัง
ปวดหัวอีก ปวดจนสลบหมดสติไปเอง อาการหนักมากจนเร่ิมหลงลืม 
จำาบุคคลไม่ค่อยได้ พูดจาเพ้อเจ้อ ไม่มีสติสัมปชัญญะ คลุ้มคลั่ง
เหมือนคนบ้า ต้องจับมัดกับเตียง จนหมดสติต้องเข้าโรงพยาบาลอีกคร้ัง 
ผลปรากฏว่าตรวจพบเช้ือราท่ีเย่ือหุ้มสมอง ต้องรักษาตัวในห้อง ICU 
อยู่ 17 วัน ดิฉันรักษาวัณโรคปอดอยู่ 6 เดือน หลังจากคลอดลูก และ
มารักษาเชื้อราเยื่อหุ้มสมองอีก 2 เดือน อาการอื่นๆก็ดีขึ้น แต่ใน
เรื่องของความจำา  อาการหลงลืม  ป่วยบ่อยๆ  ก็ยังพอมีอยู่บ้าง 

จนกระท่ังได้มาพบกับคุณวนาลี เลิศวาทิน ท่ีเคยป่วยในลักษณะ
อาการคล้ายกัน แต่กลับดูดีข้ึน สวยข้ึน และร่างกายแข็งแรงข้ึน
ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม  ก็เลยสนใจ  จึงลอง
รับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่นผสมมะเขือเทศ เป็นตัวแรกค่ะ 
อาการก็เริ่มดีขึ้น จึงรับประทานน้ำามันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสม
สารสกัดเมล็ดองุ่น  น้ำามันปลาผสมสารสกัดจากใบแปะก๊วยเพ่ิม
อาการหอบ หายใจแรงๆ ก็ลดน้อยลง เวลาอากาศเปล่ียน ก็ไม่ต้อง
ไปพ่นยา ไม่ต้องหยุดงานบ่อยแล้วค่ะ รับประทานต่อเนื่องมา
ประมาณ 1 ปี ก็ไม่ป่วยอีกแล้วค่ะ

 ดิฉันเป็นคนที่มีปัญหาน้ำาหนักเกินค่ะ จนปลาย
เดือนมกราคม ปี 2015 ต้องเข้ารับการผ่าตัดไส้ต่ิง ได้รับน้ำาเกลือ
ไปประมาณ10 ขวดค่ะ ทำาให้ตัวบวมน้ำาเกลือ น้ำาหนักตอนน้ัน
อยู่ท่ี 65 กิโลกรัม ต่อมาไม่นานน้ำาหนักเพ่ิมข้ึนเป็น 70 กิโลกรัม 
จึงเริ่มพยายามหาวิธีลดน้ำาหนัก เริ่มจากลองรับประทานยา
ลดน้ำาหนักตามท้องตลาด ยี่ห้อดังๆลองมาเกือบหมด รวมถึง
กาแฟลดน้ำาหนักด้วย  แต่น้ำาหนักก็ไม่ลด  จนได้มาเจอกับ
คุณมินทร์ลดา ฮกชุน หรือโค้ชปุ๊ก ที่แนะนำาการลดน้ำาหนัก
ด้วยสูตรคีโตเจนิค ไดเอท ร่วมกับการรับประทานผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารชุดคู่จิ้น น้ำามันมะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น  
และน้ำามันปลาสกัดชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น ต้องยอมรับว่า
เป็นสูตรลดน้ำาหนักท่ีมีความสุขมาก หาของรับประทานง่ายมากๆ 
แค่ดื่มน้ำาเยอะๆ ไม่รับประทานแป้ง และน้ำาตาลเท่านั้น 
นอกจากนี้ดิฉันยังได้รับประทานสารอาหารสูตรกระตุ้นการ
เผาผลาญของร่างกายจากซีแอลเอ เพิ่มด้วย ผลปรากฏว่า
เพียงเดือนกว่าๆ ดิฉันสามารถลดน้ำาหนักได้ถึง 6.8 กิโลกรัม 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

 ดิฉันมีปัญหาสุขภาพมาโดยตลอด เป็นหลายโรคมาก ทั้ง
ความดันโลหิตสูง ข้อเข่าเส่ือม ปวดข้อมือ ปวดก้านคอ เส้นเอ็นอักเสบ 
มีเน้ืองอกท่ีมดลูก และรังไข่ มานาน 7 ปี มีอาการปวดท้องประจำาเดือน 
และมีกล่ินเหม็นในช่องคลอด ตรวจพบว่าเร่ิมมีเช้ือมะเร็งแต่ยังไม่ลุกลาม 
และยังมีก้อนที่เต้านมขวามานานกว่า 4 ปี และยังเป็นโรคภูมิแพ้มา
เกือบ 20 ปี รวมไปถึงผิวหน้าดำาคล้ำา และมีเนื้อตายที่ใบหน้าอีกด้วย 
ตอนนั้นใช้ชีวิตลำาบากมาก แต่ละโรคก็เกิดขึ้นในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน 
ความดันโลหิตสูงถึง 180 มาโดยตลอด ต้องไปพบแพทย์บ่อยมาก 
แพทย์ก็ให้ยามารับประทาน และรักษาตามอาการเรื่อยมา  จนกระทั่ง
ได้มารู้จักกับบริษัท ไทยธรรมฯ จากการแนะนำาของคุณวนาลี เลิศวาทิน
ได้พูดคุยกัน และชวนดิฉันให้ลองตรวจสุขภาพ หลังจากตรวจสุขภาพ
ก็รู้สึกสนใจในผลิตภัณฑ์  จึงทดลองใช้สารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม 
น้ำามันปลาสกัดชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น สารสกัดเมล็ดองุ่นผสม
สารสกัดมะเขือเทศ  สารสกัดน้ำามันรำาข้าวผสมโคคิวเทน  สารสกัด
คอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำาลึก สารสกัดเมล็ดองุ่นผสมขม้ินชัน สารสกัด
จากเห็ดทางการแพทย์เพ่ือการต้านมะเร็ง สารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำาตาล 
และท่ีสำาคัญคือด่ืมน้ำาด่างจากเคร่ืองผลิตน้ำาอัลคาไลน์ไวทอปร่วมด้วย  
จนปัจจุบัน ไปพบแพทย์ พบว่าไม่มีเช้ือมะเร็งแล้ว ความดันก็ลดลงมาก 

เวลาอากาศเปลี่ยน ก็ไม่ต้องไปพ่นยา ไม่ต้องหยุดงานบ่อยแล้วค่ะ 
รับประทานต่อเนื่องมาประมาณ 1 ปี ก็ไม่ป่วยอีกแล้วค่ะ 

ผลปรากฏว่าเพียงเดือนกว่าๆ ดิฉันสามารถลดน้ำาหนักได้ถึง 6.8 กิโลกรัม

คุณอรวรดา  กลีบบัว  
อายุ   50 ปี      อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว    
จังหวัด กรุงเทพฯ 

ปัจจุบัน ไปพบแพทย์ พบว่าไม่มีเชื้อมะเร็งแล้ว ความดันก็ลดลงมาก 
ก้อนที่เต้านมก็หายไป อาการเข่าเสื่อมก็ดีขึ้น

คุณศุทธวดี  เจริญทรัพย์  
อายุ   31  ปี     อาชีพ รับราชการ

จังหวัด  ปราจีนบุรี  

จากเดิม 67.8 กิโลกรัม ตอนนี้เหลือ 61 กิโลกรัมแล้วค่ะ พอ
น้ำาหนักลดลง ก็รู้สึกว่าตัวเบาขึ้น คล่องตัวมากขึ้น เสื้อผ้าที่
เคยคับ ก็รู้สึกหลวมขึ้น ชุดทำางานต้องเอาไปแก้ใหม่  เอาเอว
เข้า 3 น้ิว สะโพกเข้าอีก 2 น้ิว นอนหลับสนิทข้ึน คนรอบข้าง
ที่เห็นว่าเราผอมลง  ก็เข้ามาถามว่าไปทำาอะไรมา  ดิฉันจึง
บอกต่อการลดน้ำาหนักด้วยสูตรคีโตเจนิค ไดเอทให้กับเพื่อนๆ
ที่สนใจได้ลองทำาตามด้วย   ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆ 
และสูตรลดน้ำาหนักที่มีความสุขอย่างคีโตเจนิค  ไดเอทของ
บริษัท ไทยธรรมฯ ด้วยค่ะ

After
61 kg.

Before
67.8 kg.

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      
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ก้อนที่เต้านมก็หายไป อาการเข่าเสื่อมก็ดีขึ้น จากที่เคยต้องไปพบ
แพทย์อาทิตย์ละ 3-4 วัน เปลี่ยนเป็นทุกๆ 2 เดือน เรียกได้ว่า
สุขภาพดีขึ้นจนรู้สึกได้เลยค่ะ ผิวพรรณก็ดีขึ้น เนื้อตายที่ใบหน้า
เริ่มหายไป หน้าก็ขาวขึ้น หลับลึกขึ้น และเวลานอนก็ไม่ค่อยกรน
หนักเหมือนเม่ือก่อน ดีใจมากเลยค่ะท่ีร่างกายแข็งแรงข้ึน ขอบคุณ
ผลิตภัณฑ์ดีๆจากไทยธรรมค่ะ

คุณนันทน์ศรณ์    เฟ่ืองขจร 
อายุ 35  ปี    อาชีพ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  

จังหวัด  อ่างทอง



13

 

 ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาน้ำาหนักเกิน เพราะไม่ค่อยระวัง
ในการเลือกรับประทานอาหาร ทำาให้น้ำาหนักขึ้นมาเป็น 55 กิโลกรัม 
แต่ส่วนสูงแค่ 152 เซนติเมตร เคยลองใช้วิธีการลด หรืองดอาหารเย็น 
ทำาไปได้ประมาณ 1 เดือน น้ำาหนักลดไปเพียง 1 -2 ขีด พยายามหา
วิธีลดน้ำาหนักมาโดยตลอด แต่ก็ไม่กล้ารับประทานยาลดน้ำาหนักท่ีมีขาย
ตามท้องตลาด เพราะกลัวผลข้างเคียง น้องสาวท่ีอยู่ชุมพรโทรมาแนะนำา
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรมให้รู้จัก พอน้องสาวกลับมาบ้านท่ียะลา 
พบว่าน้องสาวเราเปล่ียนไปค่ะ รูปร่างดีข้ึน สวยข้ึน จึงลองศึกษาผลิตภัณฑ์ 
และปรึกษากับ พันตรีหญิง กรวรรณ มีสิทธิ์ ศูนย์ไทยธรรมชุมพร ซึ่ง
สันนิษฐานว่าท่ีดิฉันลดน้ำาหนักไม่ค่อยลง อาจจะเกิดจากภาวะลำาไส้ร่ัว ดิฉัน
จึงลองรับประทานสารสกัดจากพรีไบโอติก และโพรไบโอติก ร่วมกับ
สารอาหารบำารุงตับก่อน เพื่อปรับระบบตับ ซึ่งเป็นกลไกหลักของ
การเผาผลาญไขมัน และเพ่ิมสารสกัดจากสมอไทย เพ่ือการล้างพิษไปด้วย 
ผ่านไปประมาณ 1 เดือน ก็รู้สึกว่าเร่ิมไม่อึดอัด คางเร่ิมเรียว  จึงลองไป
ชั่งน้ำาหนักดู ผลปรากฏว่า น้ำาหนักลดลงไป 2 กิโลกรัม จึงรับประทาน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

 ดิฉันรับราชการตำารวจมานานกว่า 27 ปี ปัจจุบัน
อายุ 54 ปี อีก 6 ปีก็จะเกษียณราชการแล้ว สุขภาพร่างกาย 
แข็งแรงดี ไม่มีปัญหา แต่ปัญหาของดิฉันคือ หน้าเป็นฝ้า  
มีริ้วรอย และเริ่มมีพุงแล้ว ทำาให้เวลาใส่ชุดเครื่องแบบจะ
เริ่มมองเห็นพุง จนกระทั่งดิฉันได้มาพบคุณติ๊ก ครองขวัญ 
ซึ่งเมื่อก่อนเขาอ้วนมาก ก็สนใจว่าไปทำาอะไรมา คุณติ๊กเลย
แนะนำาให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท  ไทยธรรมฯ  จึงลอง
รับประทานสารอาหารเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน
ชนิดชงดื่มรสโกโก้ น้ำามันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัด
เมล็ดองุ่น และสารอาหารกระตุ้นการสร้างโกร์ทฮอร์โมน
เพ่ือการย้อนวัย ลองสังเกต ตัวเองดู ก็รู้สึกว่าหน้าเรียวข้ึน 
หน้าใสข้ึน ฝ้าเร่ิมจาง หุ่นกระชับข้ึน จนกลับไปใส่เส้ือผ้าเก่าๆ
ได้ จนเพื่อนของลูกชายมาเจอ เขาก็ไม่กล้าทัก กลัวทักผิดคน 
ทำาให้มั่นใจมากขึ้น ดิฉันจึงแนะนำาผลิตภัณฑ์ของไทยธรรม
ให้กับตำารวจอีกหลายท่าน ที่พออายุมากขึ้นก็เริ่มมีพุง ทำาให้

ปรากฏว่า น้ำาหนักลดลงไป 2 กิโลกรัม จึงรับประทานต่อเนื่อง 3 เดือน 
น้ำาหนักก็ลดลงไปถึง 8 กิโลกรัม จาก 55 กิโลกรัม เหลือ 47 กิโลกรัม

หน้าเรียวขึ้น หน้าใสขึ้น ฝ้าเริ่มจาง หุ่นกระชับขึ้น 
         จนกลับไปใส่เสื้อผ้าเก่าๆได้

คุณอัสนี ปราบมาก  
อายุ 38 ปี     อาชีพ  รับเหมาก่อสร้าง    

จังหวัด นครศรีธรรมราช

แผลแห้งไวขึ้น ผิวพรรณที่เคยแห้งกร้าน ก็รู้สึกเนียนนุ่มมากขึ้น 
จนคนที่พบเห็นทักว่าดูดีขึ้นไปทำาอะไรมา

  ผมมีอาชีพเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ซ่ึงมักมีงานสังสรรค์
เป็นประจำา ทำาให้ผมดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่เยอะ จนป่วย
เป็นโรคเบาหวาน  จนกระทั่งประมาณเดือนสิงหาคม ปี 2014 
ผมได้รู้จักกับ คุณตู่ มณฑา รัตนพันธ์ ซึ่งแนะนำาให้ผมได้รู้จัก
กับบริษัท ไทยธรรมฯ และแนะนำาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
ไทยธรรมเกี่ยวกับโรคเบาหวานให้ลองรับประทาน มีสารอาหาร
เพ่ือการบำารุงตับ สารอาหารปรับสมดุลน้ำาตาลในเลือด สารอาหาร
ปรับสมดุลไขมันในเลือด น้ำามันปลาเพ่ือการบำารุงสมอง ปรับสมดุล
คอเลสเตอรอล ร่วมกับการด่ืมน้ำาด่างจากเคร่ืองทำาน้ำาอัลคาไลน์
ไวทอปทุกวัน ผมรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารร่วมกับดื่ม
น้ำาด่างอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 1 เดือน ก็รู ้สึกว่าร่างกายเริ่ม
แข็งแรงขึ้น อาการเบาหวานก็ทุเลาลง และแผลที่เท้าของผมก็
หายเร็วข้ึนด้วย จากปกติเวลามีแผลจะค่อนข้างหายช้า เพราะผม
เป็นโรคเบาหวาน  แต่ตอนนี้รู้สึกได้ว่าแผลแห้งไวขึ้น ผิวพรรณ
ท่ีเคยแห้งกร้าน ก็รู้สึกเนียนนุ่มมากข้ึน จนคนท่ีพบเห็นทักว่าดูดีข้ึน
ไปทำาอะไรมา ผมรู้สึกดีใจมากท่ีสุขภาพร่างกายแข็งแรงข้ึน ผิวพรรณ

Before
มิ.ย. 58  55 Kg.      

ต่อเนื่อง 3 เดือน น้ำาหนักก็ลดลงไปถึง 8 กิโลกรัม จาก 
55  กิโลกรัม  เหลือ  47  กิโลกรัมแล้วค่ะ  นอกจากหุ่นที่
ดูดีขึ้นแล้ว สุขภาพก็ดีตาม เริ่มมีคนทักว่าหน้าเด็กลง 
สวยขึ้นด้วยค่ะ ดิฉันได้แนะนำาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
ไทยธรรมให้คนรอบข้างที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของดิฉัน
ลองรับประทาน ก็ได้ผลดีมาก  ปัจจุบันน้ำาหนักของดิฉันก็
ลดลงไปอีก 2 กิโลกรัม เหลือ 45 กิโลกรัม ตามเป้าหมาย
ที่ได้ตั้งใจไว้ ขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆจากไทยธรรมค่ะ

แต่งเครื่องแบบแล้วดูไม่ภูมิฐาน ซึ่งนอกจากรูปร่างจะดีขึ้นแล้ว ยัง
ได้ดูแลสุขภาพควบคู่ไปด้วย ทุกวันนี้ดิฉันมีความสุขมาก สวย และ
ดูดี เพราะดิฉันใส่ปุ๋ยรดน้ำาให้ตัวเองตลอดเวลา และยังได้ดูแลสุขภาพ
ตัวเองไปด้วย เลยตัดสินใจทำาธุรกิจกับบริษัท ไทยธรรมฯ ที่มีสินค้า
คุณภาพดี  ราคายุติธรรม  และในอนาคต  หากดิฉันเกษียณ
อายุราชการก็ยังมีธุรกิจเป็นของตัวเองอีกด้วยค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

After
ส.ค. 58   45 Kg.

ก็ดูสดใส ผมเลยลองใช้ผ้าห่มไวทอปด้วย ก็รู้สึกว่าหลับสบาย
มากครับ  ตอนน้ีผมให้คนในครอบครัวด่ืมน้ำาอัลคาไลน์ไวทอป
และรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดูแลสุขภาพกัน
ทุกคนด้วยครับ 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      
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ร.ต.ต.หญิงศรินณา  แม็กซ์เวลล์ 
อายุ 54 ปี    อาชีพ  รับราชการตำารวจ       

จังหวัด สกลนคร

คุณหยกฟ้า   แซ่ติ้ว   
อายุ  38  ปี      อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว       

จังหวัด ยะลา   
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New 
Active
Recruit 
2015

สิงหาคม 2015 สิงหาคม 2015

กรกฎาคม 2015 กรกฎาคม 2015

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน กรกฎาคม 2015

คุณจุฑานาถ สิงห์ถม
 ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.กรุงเทพฯ

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 741,000  บาท

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ
ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 1,361,233  บาท

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน กรกฎาคม 2015

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ
ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 1,199,402  บาท

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน สิงหาคม 2015

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน สิงหาคม 2015

คุณจุฑานาถ สิงห์ถม
 ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.กรุงเทพฯ

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 212,240 บาท

กรกฎาคม 2015

คุณธีระพร   พานิชเจริญ
ผู้ที่มียอด New Active Recruit 

สูงสุด ประจำาเดือน กรกฎาคม 2015
มียอด New Active Recruit 

จำานวน 18 ท่าน

สิงหาคม 2015

คุณนฤมล สังข์เกิดสุข
ผู้ที่มียอด New Active Recruit 

สูงสุด ประจำาเดือน สิงหาคม 2015
มียอด New Active Recruit 

จำานวน 12 ท่าน
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เต็มอ่ิมกับภ�พแห่งคว�มประทับใจในง�น Booming Thaidham Seminar คร้ังท่ี 19 ภ�ยใต้คอนเซ็ปต์ “Only Sixteen 16 อีกคร้ัง” 
เมื่อวันที่ 21-23 สิงห�คม 2558 ที่ผ�่นม� ณ  เดอะไพน์  รีสอร์ท จ.ปทุมธ�นี ซึ่งผู้เข้�ร่วมง�นก็ได้รับทั้งคว�มรู้ คว�มสนุกสน�น  และ
คว�มส�มัคคีจ�กกิจกรรมที่สร้�งสัมพันธไมตรีระหว่�งกัน เต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภ�พดีๆจ�กก�รพบเพื่อนใหม่ สดใสกับเพื่อนเก่� และกลับคืน
สู่วัย 16 อีกครั้งในง�นป�ร์ตี้แสนสนุก อีกทั้งยังได้ของร�งวัลติดไม้ติดมือกลับบ้�นไปพร้อมกับคว�มทรงจำ�อันแสนหว�น แล้วไว้พบกันใหม่ใน 
Booming ครั้งที่ 20 นะคะ
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กติกาท่องเที่ยว
1. มีตำาแหน่งโกเมนขึ้นไป 
2. เก็บคะแนน 12 เดือน (กุมภาพันธ์ 2558 – มกราคม 2559) 
ท่องเที่ยวประมาณ มีนาคม 2559 
3. คะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัว 12 เดือน สะสมรวมกัน 396,000 
คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ 33,000 คะแนน) และคะแนนยอดกลุ่มของ
ลูกโกเมนชั ้นที ่ 1 รวมกัน 3,250,000 คะแนน (เฉลี ่ยเดือนละ
270,840 คะแนน หากมีโกเมน 8 คน เฉลี่ยยอดกลุ่มคนละ 
33,855 คะแนนต่อเดือน)
4. ต้องยื่นใบสมัคร Promotion ท่องเที่ยวก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 
2558

กฏเกณฑ์การคิดคะแนน
1. ผู้สมัครทุกท่านจำาเป็นต้องผ่านกติกาข้อแรก  (ยอดซื้อกลุ่มส่วนตัวสะสม
12 เดือน รวมกัน 396,000 คะแนน)  และมียอดกลุ่มส่วนตัวของลูกชั้นที ่1 สะสม
เกินกว่า 50% (คะแนนกลุ่มลูกโกเมนชั้นที่ 1 สะสมเกิน 1,625,000 คะแนน)
มีสิทธิรับการ Roll Up คะแนนจาก Downline 
2. คะแนนที่ผ่านการ Roll Up จนเสร็จสิ ้นแล้วสามารถนำามาตีเป็นมูลค่า
ตั๋วท่องเที่ยวได้เช่น ทำาคะแนนได้ 80% จากกติกา จ่ายเงินสดค่าตั๋วเป็นมูลค่า
20% ของค่าตั๋ว เป็นต้น
3. คะแนนของผู้สมัครที่ทำาคะแนนเกิน 50% ของกฏเกณฑ์ข้อ 1 แต่ไม่ถึง 100% 
จะถูก Roll-Up ขึ ้นไปเป็นคะแนนท่องเที ่ยวของ Up-Line ที่ผ่านกฏเกณฑ์
การคิดคะแนนในข้อ 1

ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนท่านผู้นำา ผู้เป็นเจ้าของศูนย์ใหญ่ และศูนย์ย่อย ผู้รักเส้นใยอัจฉริยะเพื่อสุขภาพไวทอป 
ไบโอเอนเนอร์จี ในเดือนตุลาคม 2016 ด้วยทริปท่องเท่ียวสุดประทับใจ เยือนประเทศเกาหลี 4 วัน 3 คืน ท่องเท่ียวไปท่ีเกาะนามิ 
เกาะสำาหรับคู่รัก สถานท่ีถ่ายทำาละครดัง “เพลงรักในสายลมหนาว” เย่ียมชมหมู่บ้านฝร่ังเศส ชมเทศกาลดอกไม้นับล้านต้นท่ี
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ช้อปป้ิงสุดประทับใจท่ีตลาดทงแดมูน และตลาดเมียนดง เย่ียมชมหอคอยแห่งกรุงโซล ชมความสวยงาม
ของคลองชองเกชอน อายุ 600 ปี ท่ีลือช่ือของเกาหลี ด้วยเง่ือนไขสุดพิเศษ เฉพาะศูนย์ใหญ่ และศูนย์ย่อยเท่าน้ัน

สุดพิเศษ! 
1. คะแนนทุกคะแนน นำ�ไปรวมทริปใหญ่ต่�งประเทศ 
  และคะแนน Booming Thaidham
2. คะแนนทุกคะแนน ส�ม�รถนำ�ม�คำ�นวณเป็นต๋ัวฟรี  
  หรือส่วนหน่ึงของต๋ัว Vitop Trip 2016 ได้
3. ห�กท่�นตัดสินใจไม่ไปกับทริป คะแนนทุกคะแนน
ส�ม�รถคืนกลับเป็นโปรโมชั่นยอดศูนย์ได ้ของร�งวัล
ท่ีจะคืนกลับจะเป็นของร�งวัลของโปรโมชั่นยอดศูนย์
ประจำ�เดือนตุล�คม 2016 

ไปเกาหลีกับ Vitop Trip 2016 
We love VITOP 2016

Korea

 สู่ดินแดนแสนโรแมนติก กับโปรแกรมแกรนด์ ออสเตรีย 6 วัน 4 คืนกับครอบครัวไทยธรรม “Graz เมืองมรดกโลก”ทางธรรมชาติแห่ง
ทวีปยุโรป ในประเทศออสเตรีย ชมความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ของ ฮัลล์ชตัทท์ ชมความสวยงามของ “พระราชวังเชินบรุนน์” พระราชวัง
ฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลาย ณ Outlet เมือง McArthurlen Designer Parndorf
 พาคนที่คุณรัก ท่องเที่ยวไปกับเรา ครอบครัวไทยธรรม ด้วยกติกาที่คุณทำาได้

Hi-light

กติกาการท่องเที่ยวกับ Vitop Trip 2016
1. เป็นผู้นำ�ที่เปิดศูนย์ใหญ่ หรือศูนย์ย่อย
2. มียอดจำ�หน่�ยไวทอป (รวมผลิตภัณฑ์เส้นใย
อัจฉริยะ MBF และเคร่ืองผลิตน้ำ�อัลค�ไลน์ไวทอป 
ตั้งแต่วันที่ 6 กันย�ยน 2015 ถึง 5 กันย�ยน 
2016 (12 เดือน) 1,000,000 คะแนน (เฉลี่ย
เดือนละ 83,333 คะแนน) 
3. ผู้ยื่นคว�มจำ�นงเข้�ร่วม Vitop Trip 2016 
ไม่ส�ม�รถนำ�ยอดผลิตภัณฑ์ไวทอป ไปรวมกับ
โปรโมชั่นยอดศูนย์ประจำ�เดือนได้  

R

2016 สู่ดินแดนแสนโรแมนติก
แกรนด์ออสเตรีย

ให้รางวัลกับตัวเอง และคนที่คุณรัก
ไปท่องเที่ยวออสเตรียดินแดนในฝันกับไทยธรรมนะคะ

Thaidham go to Korea
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1. เวลาทำาการของบริษัทฯ
   วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดบริการ 10.00 – 19.00 น.
    วันอาทิตย์ และวันหยุดบริษัทฯ หยุดตามวันนักขัตฤกษ์
2. วิธีการชำาระค่าสินค้ามี 3 วิธี ดังน้ี
   2.1 ชำาระเป็นเงินโอน
        โดยท่านโอนเงินเข้าบัญชี บริษัทฯ ตามราคาสินค้า
        และแฟกซ์ใบโอนเงินพร้อมกับรายการท่ีส่ังมาท่ี
        แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์แฟกซ์ 02-363-4422
โอนเข้าบัญชีช่ือ...บริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด
        • ธนาคาร กรุงเทพ สาขา อินทรารักษ์
           ออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 212-0-81073-0
        • ธนาคาร กสิกรไทย สาขา พระราม 9
           ออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 713-2-33215-5
        • ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนสุขาภิบาล 1
           ออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 265-1-22092-8
        • ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนนวมินทร์
           ออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 077-2-43476-3
   2.2 ชำาระเป็นเงินสด
        • ซ้ือสินค้าด้วยตนเองท่ีบริษัทฯ
   2.3 ชำาระด้วยบัตรเครดิต
        • ซ้ือสินค้าด้วยตนเองท่ีบริษัทฯ 
        • ไม่คิดค่าธรรมเนียม กรณีชำาระ 1,000 บาทข้ึนไป
3.วิธีการส่งสินค้ามี 3 วิธี ดังน้ี
   3.1 ส่งทางไปรษณีย์
        (กรณีท่านโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ)

   3.2 ส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
        (กรณีท่านโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ)
   3.3 ส่งโดย Messenger
        เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่ังซ้ือล่วงหน้า
        อย่างน้อย 1 วัน
4.ค่าจัดส่งสินค้า (เร่ิม 7 มี.ค. 2008)
     4.1 จัดส่งทางไปรษณีย์
        • ส่ังซ้ือ 3,000 บาท ข้ึนไป จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
        • ส่ังซ้ือ 5,000 บาท ข้ึนไป จัดส่งฟรี (EMS)                 
        • ส่ังซ้ือต่ำากว่า 3,000 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS)
        • ส่ังซ้ือ 3,000 – 4,999 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS)
4.2 จัดส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
     • ระบุรถทัวร์ หรือรถตู้
     - ส่ังซ้ือ 10,000 บาทข้ึนไป จัดส่งฟรี
     - ส่ังซ้ือต่ำากว่า 10,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
     • จัดส่งโดย บริษัทขนส่ง NTC
     - ส่ังซ้ือ 5,000 บาทข้ึนไป จัดส่งฟรี
     - ส่ังซ้ือต่ำากว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท
4.3 จัดส่งโดย Messenger
     • ส่ังซ้ือ 5,000 บาทข้ึนไป จัดส่งฟรี
     • ส่ังซ้ือต่ำากว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
หมายเหตุ : กรณีท่ีสมัครสมาชิกเพียงอย่างเดียว ค่าสมัคร
สมาชิก 250 บาท ตลอดชีพ เสียค่าจัดส่งเอกสาร 50 บาท
(ลงทะเบียน) กรณีท่ีไม่สามารถสมัครด้วยตนเอง

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
    1. ซ้ือสินค้าในราคาสมาชิก
    2. โฟลเดอร์ 1 ชุด (ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
       ท้ังหมด รวมถึงรายละเอียดแผนการตลาดท่ีมี
       ณ ปัจจุบัน)
    3. ได้รับบัตรสมาชิก โดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
    4. ผลประโยชน์ตอบแทนตามแผนการตลาดของ
       บริษัทฯ ซ่ึงจะโอนเข้าบัญชีสมาชิกในวันท่ี 15
       ของทุกเดือน(กรณีท่ีตรงกับวันหยุดจะโอนให้ใน
       วันทำาการถัดไป)
    5. สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษัท
เง่ือนไขการสมัครสมาชิก
    กรอกใบสมัครด้วยตนเองเท่าน้ัน โดยระบุรายละเอียด
ท่ีถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยเฉพาะ
    1.1 ช่ือ-สกุล
    1.2 ท่ีอยู่สำาหรับจัดส่งเอกสาร และสินค้าอย่างละเอียด
    1.3 หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสะดวกในการติดต่อ
    1.4 เลขท่ีบัตรประชาชน พร้อมแนบสำาเนา
    1.5 เลขท่ีบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัคร พร้อมแนบ
         สำาเนา
    1.6 ช่ือสปอนเซอร์ (ผู้แนะนำา)
    1.7 ค่าสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ 250 บาท

เพศ    ช�ย    หญิง หม�ยเลขประจำ�ตัวประช�ชน........................................ชื่อ.................................น�มสกุล.................................วัน/เดือน/ปีเกิด...................อ�ชีพ........................

วารสารราย 2 เดือนของ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์

บ้�นของเร� บอกข่�วคร�วคว�มเคลื่อนไหว  โปรแกรมก�รบรรย�ยทั่วประเทศ  ข่�วส�รทันสมัย และแพทย์ท�งเลือก 
รวมประสบก�รณ์จริงจ�กผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ัวประเทศ  เพียงสมัครสม�ชิกเล่มละ  25 บ�ท (รวมค่�จัดส่ง) ปีละ 150 บ�ท หรือ
เพียงเดือนละ 12.50 บ�ท ท่�นก็จะได้รับว�รส�ร 4 สี ขน�ด A4 คว�มหน� 20 หน้� ส่งตรงถึงบ้�นทุกฉบับ

ใบสมัครสม�ชิกว�รส�ร TDA Newsletter
สมัครใหม่               ต่ออ�ยุ (หม�ยเลขสม�ชิก)...................................................................

ข้อมูลสม�ชิก

สถ�นที่จัดส่งว�รส�ร

เลขที่.........................บริษัท/อ�ค�ร........................................ตรอก/ซอย...................................ถนน.....................................................แขวง/ตำ�บล..........................................................................

เขต/อำ�เภอ...............................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์ (บ้�น)..................................................................

โทรศัพท์ (มือถือ)....................................................โทรส�ร........................................................E-mail..............................................................................................

ม�เป็นสม�ชิก TDA Newsletter กันเถอะ

การชำาระค่าสมัคร

        ชำ�ระเป็นเงินสด

        ชำ�ระค่�สมัคร โดยก�รโอนเงินเข้�ท�งบัญชีออมทรัพย์ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด

        ธน�ค�ร กรุงเทพ     ส�ข�อินทร�รักษ์     เลขที่ 212-0-81073-0

        ธน�ค�ร กสิกรไทย    ส�ข�พระร�ม 9     เลขที่ 713-2-33215-5

        ธน�ค�ร กรุงศรีอยุธย� ส�ข�สุข�ภิบ�ล 1    เลขที่ 265-1-22092-8

        ธน�ค�ร ไทยพ�ณิชย์  ส�ข�ถนนนวมินทร์   เลขที่ 077-2-43476-3

ส่งใบสมัคร หรือถ่ายสำาเนาส่งมาที่ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด โครงการพรีเมี่ยม เพลส เลขที่ 21/281-284 ซ.นวลจันทร์ 50 
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230 โทร. 02-363-7699 โทรสาร 02-363-4422 www.thaidham.com
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ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ศูนย์บางคอแหลม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 291-8789

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.เมือง จ.แพร่ โทร. (054) 623-322

ศูนย์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. (038) 338-854
ศูนย์ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร. (077) 576-677
ศูนย์ อ.แม่สอด จ.ตาก โทร. (055) 535-299
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครปฐม โทร. (034) 253-789
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร. (056) 222-102

ศูนย์สายไหม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 998-3866

ศูนย์ อ.เมือง จ.พัทลุง โทร. (074) 615-599
ศูนย์ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โทร. (084) 057-3922
ศูนย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. (074) 552-026

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : ต่างจังหวัด

ศูนย์ภาษีเจริญ จ. กรุงเทพฯ โทร. (081) 924-2551

1. ก�รตักเตือนด้วยว�จ� 
2. ก�รตักเตือนเป็นล�ยลักษณ์อักษร ห�กก�รตักเตือนด้วยว�จ�
   ไม่เป็นผล 
3. ก�รตัดรหัสสม�ชิก ห�กบริษัทฯ ทำ�ก�รตักเตือนด้วยว�จ� และ
   ล�ยลักษณ์อักษรแล้ว แต่ยังไม่เป็นผล

 บริษัทฯ ขอกร�บขอบพระคุณในคว�มอุปก�รคุณที่
พี่น้องไทยธรรมมีให้บริษัทฯ เสมอม� และขอเชิญชวนพี่น้อง
ไทยธรรมม�ร่วมสร้�งสรรค์สังคมใหม่แห่งมิตรไมตรี คุณธรรม 
และจริยธรรมร่วมกัน  
                            ขอแสดงคว�มนับถือ
                             

                             ปนัดด� วิถีพัฒน์
                           ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยข�ย
                       บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด

ศูนย์ใหญ่ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด

 ก�รข�ยผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัทฯ ในร�ค�ที่ต่ำ�กว่�
ร�ค�สม�ชิก ถือเป็นก�รผิดกฎระเบียบข้อบังคับในก�รทำ�ธุรกิจ
กับบริษัทฯ เนื่องจ�กขัดกับหลักจริยธรรมในก�รดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ที่ว่�ด้วยก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งเที่ยงธรรม และ
ปร�ศจ�กก�รเอ�รัดเอ�เปรียบระหว่�งผู้ร่วมธุรกิจด้วยกัน
 
 ห�กพี่น้องไทยธรรมท่�นใดพบเห็นพฤติกรรมดังกล่�ว 
ขอให้ท่�นกรุณ�ส่งข้อมูลม�ที่ thaidhamallianze@hotmail.com 
หรือ unique21th@hotmail.com หรือแจ้งพฤติกรรมดังกล่�วม�
ท่ีพนักง�นฝ่�ยข�ยของบริษัทฯ ได้ทุกคน บริษัทฯ จะทำ�ก�รตรวจสอบ 
สืบค้น  โดยบริษัทฯ  จะปกปิดพย�นบุคคลทุกคนไว้  และห�ก
บริษัทฯ พบว่� พฤติกรรมของสม�ชิกไทยธรรมท่�นใดเป็นเช่นน้ันจริง 
บริษัทฯ จะกระทำ�ก�ร 3 ขั้นตอนคือ

ประกาศ
ห้ามการขายผลิตภัณฑ์ต่ำากว่าราคาสมาชิก
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กับทีมผู้บริหารงานขายที่เราภาคภูมิใจ
ก้าวไกลแค่ไหน ก้าวไปด้วยกัน 

Together we can

คุณปนัดดา วิถีพัฒน์ (โค้ชมด)
ผู้อำานวยการฝ่ายขาย
(Executive Sales Manager)

โทร 086-367-7804  
ID Line :  modtanoy18

คุณรัชชาภา ไชยมล (โค้ชวิว) 
ผู้จัดการฝ่ายขาย
(Sales Manager)

โทร 086-358-8052 
ID Line : v_view555

คุณจุฑาทิพย์ ผงพิลา (โค้ชโอ๋) 
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 
(Operation Manager)

โทร 093-956-2659 
ID Line : jutatip_ao

ก้าวสู่ปีที่ 12

“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

      ครอบครัว ไทยธรรม
           กับเราสิคะ”

กับไทยธรรม อัลไลแอนซ์ 
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ต้องการศูนย์ใหญ่ในจังหวัดต่อไปนี้
• กรุงเทพฯ 

  (เขตละ 1 ศูนย์)

• กาญจนบุรี

• ฉะเชิงเทรา

• ชัยนาท

• ประจวบคีรีขันธ์

• นนทบุรี

• ปทุมธานี

• พระนครศรีอยุธยา

• ราชบุรี

• กาฬสินธ์ุ

• ขอนแก่น

• ชัยภูมิ

• นครพนม

• นครราชสีมา

• บุรีรัมย์

• บึงกาฬ

• มหาสารคาม

• มุกดาหาร

• ยโสธร

• เชียงราย

• เชียงใหม่ 

• ตาก (อ.เมือง)

• น่าน 

• พะเยา

• เพชรบูรณ์

• แม่ฮ่องสอน

• ลำาปาง

• ลำาพูน

• สุโขทัย

• กระบี่

• นราธิวาส

• ปัตตานี

• ตรัง

• พังงา

• ภูเก็ต

• ระนอง

• สตูล

• สงขลา (อ.เมือง)

• สุราษฎร์ธานี 
  (อ.เกาะพะงัน) 

• จันทบุรี

• ชลบุรี (อ.เมือง)

• ตราด

• ระยอง

• สระแก้ว

• ลพบุรี

• สมุทรปราการ

• สมุทรสงคราม

• สมุทรสาคร

• สุพรรณบุรี

• สระบุรี

• สิงห์บุรี

• อ่างทอง

• นครนายก

• ร้อยเอ็ด

• เลย

• ศรีสะเกษ

• สกลนคร

• สุรินทร์

• หนองคาย

• หนองบัวลำาภู

• อำานาจเจริญ

• อุดรธานี

• อุบลราชธานี

• อุตรดิตถ์

• กำาแพงเพชร

• พิจิตร

• อุทัยธานี

• พิษณุโลก

• สุราษฎร์ธานี 

  (อ.เกาะสมุย)

• สุราษฎร์ธานี 

  (อ.เมือง)  

• ยะลา

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก

แจ้งความจ�านงการเปิดศูนย์ใหญ่ได้ที่
คุณปนัดดา วิถีพัฒน์ (โค้ชมด)
ผู้อำานวยการฝ่ายขาย
(Executive Sales Manager)

โทร 086-367-7804  
ID Line :  modtanoy18

คุณรัชชาภา ไชยมล (โค้ชวิว) 
ผู้จัดการฝ่ายขาย
(Sales Manager)

โทร 086-358-8052 
ID Line : v_view555

คุณจุฑาทิพย์ ผงพิลา (โค้ชโอ๋) 
ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ 
(Operation Manager)

โทร 093-956-2659 
ID Line : jutatip_ao


