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กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง
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ปี 2015 ผ่านมาได้คร่ึงปีแล้ว กับสภาวะเศรษฐกิจท่ีอยู่ในภาวะ
ที่กำาลังกระเตื้องขึ้น ในครึ่งปีที่ผ่านมา เราได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่
ออกมาอีกหลายตัว โดยที่ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของไทยธรรม ยัง
ทำางานต่อไปอย่างไม่หยุดย้ัง เพ่ือท่ีจะนำาเอาส่ิงท่ีดีท่ีสุด เท่าท่ีเราหาได้
จากทุกมุมโลกมาให้พี่น้องคนไทยได้ดูแลสุขภาพ และความงาม 
โดยเฉพาะการตลาดที่เราสนใจที่สุด เพราะเป็นปัญหาโลกแตกของ
วงการแพทย์ น่ันก็คือ ตลาดของการลดน้ำาหนักอย่างย่ังยืน และได้ผล 

นอกจากผลิตภัณฑ์แล้ว เราได้เตรียมโครงการอบรมผลิตภัณฑ์ 
รวมท้ังการให้ความรู้ในเร่ืองราวของเวชศาสตร์ชะลอวัย มาให้พ่ีน้อง
ไทยธรรมได้เรียนรู้ โดยไทยธรรมได้เตรียมโครงการไว้หลายโครงการ 
และได้เตรียมเชิญวิทยากรในวงการเวชศาสตร์ชะลอวัย มาแชร์
ความรู้ในเร่ืองการดูแลตนเองในแบบอย่างทางการแพทย์ เพ่ือให้พ่ีน้อง
ได้เอาไปใช้ดูแลตัวเอง เพื่อนฝูง คนที่รัก และห่วงใย

 
พี่น้องที่ต้องการทำาธุรกิจกับไทยธรรม เราได้เตรียมทีมโค้ช

เฉพาะบุคคลไว้ให้ท่าน เพื่อที่เราจะได้ทำาการตลาด และบุกงานขาย 
ขยายองค์กรแบบก้าวไปด้วยกัน เคียงบ่าเคียงไหล่ ร่วมสร้าง ร่วมสู้ 
เราได้สร้างแผนการตลาด ควบคู่ไปกับแผนโปรโมช่ัน ซ่ึงเป็นทางเดิน
ที่มีรางวัลตลอดระยะเวลาการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นรางวัลยอดกลุ่ม
ส่วนตัว รางวัลยอดขายศูนย์ย่อย รวมทั้งแผนการตลาดไวทอป ที่ได้
ถูกปรับปรุงให้มีรายได้มากขึ้น สำาหรับผู้ที่รักไวทอป เส้นใยอัจฉริยะ
ที่ให้พลังงานแก่ผู้สวมใส่

บ้านนี้
ข อ ง เ ร า

ดร.ภญ.อาริยา สาริกะภูติ
กรรมการบริหาร

จารุณี เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร

ด้วยความจริงใจ

E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com
Fackbook : wearethaidham 

เราคือไทยธรรม
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ทุกวันเสาร์ เวลา 19.30 น.-21.00 น. เราขอเรียนเชิญ

พี่น้องไทยธรรม หมุนคลื่นไปฟังรายการ Healti Secret by 
Thaidham ซึ่งเราสองคน ดิฉัน และพี่เปิ้ล จารุณีจัดกันเป็น
ประจำาที่สถานีวิทยุ FM 101 rr1 ท่านที่อยู่นอกรัศมีของคลื่น 
สามารถรับฟังทาง Internet ได้ทั่วโลก โดย Search หาคำาว่า 
FM 101 rr1 แล้วเราก็จะได้พบกันทุกคืนวันเสาร์ ท่านใดท่ีสนใจ
อยากพูดคุยกับดิฉัน พี่เปิ้ล ทีมโค้ช และพี่น้องไทยธรรม ให้ 
Key คำาว่า wearethaidham ในช่องค้นหาของ Facebook แล้ว
ขอเข้าร่วมกลุ่มมาคุยกับเรา ในทุกเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพ และ
ความงาม ในครอบครัวไทยธรรมที่อบอุ่นของเราแห่งนี้

 
สุดท้ายนี้ เราขอเชิญชวนท่าน เข้าร่วมงาน Booming

Thaidham ครั้งที่ 19 ในหัวข้อ Reverse Aging Booming 
ไทยธรรม พบกับนวัตกรรมการย้อนวัยโลกท่ีไทยธรรมนำามาประยุกต์
ให้ท่านใช้อย่างได้ผลจริง ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อนใหม่ ความรู้ใหม่ๆ 
เติมไฟให้กับชีวิตนักธุรกิจเครือข่ายในวันท่ี 21–23 สิงหาคม 2015 น้ี 
สำาหรับท่านที่สนใจในโหราศาสตร์ หลังวันที่ 11 กรกฎาคม 2015 
เป็นต้นไป ฟ้าจะเปิดโอกาสอย่างสดใส ให้กับทุกชีวิตที่สร้าง
คุณงามความดี เพราะดาวพฤหัส ดาวแห่งคุณธรรมจะมีอิทธิพล
ต่อประเทศไทย คนดีจะแพรวพราว สว่างสดใส เป็นกำาลังใจให้
ทุกท่านนะคะ

Thaidham
We are 

และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่  

http://www.youtube.com/healtisecret
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ผมชื่อภูดิท บวรธรรมรักษ์ ได้เข้ามารู้จักในธุรกิจเครือข่ายของ
บริษัท ไทยธรรมฯ ด้วยปัญหาสุขภาพ ในเร่ืองผมร่วงอย่างรุนแรง ผมใช้เวลา
รักษาเพียง 6 เดือน  โดยไม่ต้องพึ่งแพทย์ เพียงแค่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท ไทยธรรมฯ เท่านั้น 3 เดือนแรกอาการผมร่วงอย่างรุนแรงหายไป
50% เมื่อเห็นผลเป็นที่ประจักษ์  สินค้าก็สามารถที่จะขายตัวเองได้ ซึ่ง
คุณสามารถทำาเป็นธุรกิจควบคู่กันไปได้ ด้วยความที่เป็นผู้ชายที่เข้ามาจับ
สินค้าเพื่อสุขภาพ ทั้งที่ตัวเองยังไม่ดูดีเท่าไหร่ ความรู้ก็ยังไม่มีมากนัก ผม
จึงต้องพยายามพาตัวเองเข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
สอบถามผู้รู้ และแลกเปล่ียนความรู้กับเพ่ือนร่วมงาน หลังจากน้ันจึงลงมือทำา 
ทุกคร้ังท่ีเจอปัญหา ผมจะนำาปัญหามาปรึกษาผู้บริหาร แม่ทีม และเพ่ือนร่วมงาน 
เพราะผมมองเห็นว่าสังคมของ บริษัท ไทยธรรมฯ เป็นสังคมแห่งมิตรไมตรี 
สามารถแบ่งปันความรู้ แบบแผนการทำางานได้โดยไม่มีการปิดบังกัน จึง
ทำาให้การทำางานประสบความสำาเร็จในธุรกิจเครือข่าย เพราะว่ามีทีมงาน
ที่น่ารัก และเพื่อนร่วมงานที่จริงใจ ที่พร้อมจะก้าวไปด้วยกัน เพราะ
ความสำาเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยการลงมือทำา และมีความสุขกับงานที่ทำา ในเมื่อ
ผู้ชายที่ดูหน้าตาธรรมดาบ้านๆคนนี้ ยังประสบความสำาเร็จได้ ผมเชื่อว่า
คุณก็สามารถทำาได้เช่นเดียวกันครับ

ปัญหาคือประสบการณ์ที่ดี ทำาให้เราเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกัน และถ้า
คุณมีอยากมีรายได้ที่งดงามพร้อมทั้งแถมสุขภาพที่ดี “อย่ารอให้โอกาส
เดินมาหาคุณ จงสร้างโอกาสด้วยตัวคุณเอง เพราะความสำาเร็จรออยู่ที่
ไทยธรรม “You can do it”

ขอขอบคุณ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ที่เปิดโอกาสให้ผมได้ก้าว
สู่ความสำาเร็จ และขอบคุณผู้บริหาร ที่เปิดโอกาสให้ครับ  ขอบคุณครับ 
  

ภูดิท  บวรธรรมรักษ์
ผู้อำานวยการศูนย์ใหญ่สายไหม

ผมมองเห็นว่าสังคมของ 
บริษัท ไทยธรรมฯ เป็นสังคมแห่ง

มิตรไมตรี  สามารถแบ่งปันความรู้ 
แบบแผนการทำางานได้โดย

ไม่มีการปิดบังกัน

คุณภูดิท  บวรธรรมรักษ์ (พล)
อายุ     49 ปี
จังหวัด   กรุงเทพฯ
อาชีพ    นักธุรกิจไทยธรรม

จากปัญหาสุขภาพ

“

ผู้อำานวยการศูนย์ใหญ่สายไหม

มาสู ่ธุรกิจเครือข่าย

”
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ดิฉันมีโรคประจำาตัวเป็นหอบหืด และภูมิแพ้ตั้งแต่จำาความได้
พยายามหาทางรักษาทุกวิธี หมดเงินไปมากมาย สิ่งที่ท่องไว้แม่นยำา
คือ โรคนี้ไม่มีทางรักษาหายขาด ต้องมีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิต
จึงจะช่วยให้อาการทุเลาลงได้ โดยต้องออกกำาลังกายสม่ำาเสมอ ระมัดระวัง
ในเรื่องสุขอนามัยอย่างมาก และยังต้องพกยากิน ยาพ่นตลอด แต่
ก็ไม่เคยมีสุขภาพแข็งแรง ใช้ชีวิตได้ดังคนปกติเลย ตัวอ้วนบวม 
ใบหน้าเป็นฝ้า ผิวพรรณไม่สดใส

จนกระทั่งปลายปี 2009 ดิฉันได้มีโอกาสทดลองรับประทาน
ผลิตภัณฑ์ชุดกระตุ้นภูมิคุ้มกันของ บริษัท ไทยธรรมฯ คือสารสกัด
เมล็ดองุ่นผสมไลโคปีนในมะเขือเทศ และสารสกัดจากพลูคาวผสม
สารสกัดจากส้ม และมะนาว ผลปรากฏว่าภายในเดือนแรก อาการหอบ 
หายใจไม่สุดปอด ตาพร่ามัว อ่อนเพลีย ก็ค่อยๆ ดีขึ้น ทำาให้ดิฉัน
เกิดความศรัทธา มองเห็นภาพชีวิตใหม่ข้างหน้า สัญญากับตนเองว่า
จะเป็นผู้แบ่งปัน จึงเริ่มแนะนำาคนรอบตัวเรื่อยๆ จนมาสู่การเป็น
ผู้ร่วมธุรกิจในที่สุด

เมื่อได้เข้ามาในธุรกิจของ บริษัท ไทยธรรมฯ โดยส่วนตัว
เชื่อว่าจำาเป็นต้องศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้ดีพอก่อน เพื่อให้ทราบถึง
วิธีการที่จะบอกต่อได้อย่างแม่นยำา โดยยึดหลักความซื่อตรง จริงใจ 
มุ่งมั่นในการใช้ตนเองเป็นจุดขาย จึงเริ่มดูแลตนเองในเรื่องผิวพรรณ
และการลดน้ำาหนัก เรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากการทดสอบด้วยตนเอง และ

อาการหอบ หายใจไม่สุดปอด 
ตาพร่ามัว อ่อนเพลีย ค่อยๆ ดีขึ้น 
ทำาให้ดิฉันเกิดความศรัทธา มองเห็น

ภาพชีวิตใหม่ข้างหน้า สัญญากับตนเอง
ว่าจะเป็นผู้แบ่งปัน

สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งเก็บข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดไว้ แล้วนำาพา
สิ่งดีๆ บอกเล่าแก่ผู้คนที่ได้มีโอกาสพบเจอ ขอเปิดใจทั้งในกลุ่มดูแล 
และซ่อมแซมสุขภาพ โรคเร้ือรังท่ีไม่สามารถรักษาหาย กลุ่มผู้ต้องการ
ลดน้ำาหนักด้วยสูตรคีโตเจนิค ไดเอท รวมถึงเสริมสมรรถนะเพื่อ
มุ่งสู่การย้อนวัยด้วยการรับประทานสารสกัดกระตุ้นโกรทฮอร์โมน จึงมี
ลูกค้าสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมธุรกิจ เพราะสมหวัง และมีความสุข
จากการได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามคำาแนะนำา

ปัจจุบันดิฉันถือว่าเป็นคนในครอบครัวไทยธรรมอย่างสมบูรณ์ 
มีผู้บริหารที่เปี่ยมด้วยเมตตา ให้ยึดเป็นแบบอย่าง มีเพื่อนรักมากมาย 
ได้ช่วยเหลือแนะนำาแนวทางแก่ผู้ท่ีเคยส้ินหวัง มีโอกาสพักผ่อนท่องเท่ียว
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศดังที่เคยวาดฝันไว้ มีเวลาอยู่กับ
ครอบครัวอันเป็นที่รัก เวลาพบปะผู้คนจะมีความสุขมากเมื่อไม่มีใคร
เชื่ออายุจริงที่เหมือนจะเกินไปเป็นสิบปี ได้มายืนตรงจุดนี้ จากการ
เคยเป็นผู้ที่สุขภาพย่ำาแย่มาก่อน ความสุขจากการที่ได้แนะนำาผู้อื่นใน
เรื่องดูแลสุขภาพ หรือการมีรายได้แบบไม่คาดคิดมาก่อน 

ขอขอบคุณผู้ก่อตั้ง ผู้บริหารของบริษัท ไทยธรรมฯ ที่มุ่งวิจัย
นำาเอาแต่ส่ิงท่ีดีท่ีสุด โดยใช้คุณธรรม นำาธุรกิจ ขอบคุณทีมเพ่ือน และ
ทีมงานทุกท่าน พิเศษสุดคือครอบครัว ท่ีเป็นแรงสนับสนุนให้ชีวิตดิฉัน
เปล่ียน  พบแต่ความรักในทุกย่างก้าวที่เดินค่ะ

“
”

วิรัลพัชร  แสงศิวะฤทธิ์ 
ชื่อเล่น   เบญ   อายุ 57 ปี   
จังหวัด   พระนครศรีอยุธยา
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ถังเช่า หลินจือ
คู่เห็ดอัศจรรย์

ถังเช่า
“ถังเช่า” รู้จักกันในนามของ “ไวอากร้าแห่งเทือกเขาหิมาลัย” หรือ ตังถังเช่า หรือ 

ตังถั่งแห่เช่า แปลเป็นไทยว่า “ฤดูหนาวเป็นหนอน ฤดูร้อนเป็นหญ้า” หรือที่เรียกกันว่า 
“หญ้าหนอน” ทั้งนี้เพราะว่า ยาสมุนไพรชนิดนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นตัวหนอน 
คือ ตัวหนอนของผีเสื้อ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Hepialus armoricanus Oberthiir และ
บนตัวหนอนมีเห็ดชนิดหนึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cordyceps sinensis (Berk.) Saec. 
หนอนชนิดนี้ในฤดูหนาวจะฝังตัวจำาศีลอยู่ใต้ดินภูเขาหิมะ เมื่อน้ำาแข็งเริ่มละลาย สปอร์เห็ด
จะพัดไปกับน้ำาแข็งที่ละลาย แล้วไปตกที่พื้นดิน จากนั้นตัวหนอนเหล่านี้ก็จะกินสปอร์ และ
เมื่อฤดูร้อนสปอร์ก็เริ่มเจริญเติบโตเป็นเส้นใยโดยอาศัยการดูดสารอาหาร และแร่ธาตุจาก
ตัวหนอนนั้น เส้นใยงอกออกจากท้องของตัวหนอน และงอกออกจากปากของมัน เห็ดเหล่านี้
ต้องการแสงอาทิตย์มันจึงงอกขึ้นสู่พื้นดิน รูปลักษณะภายนอกคล้ายไม้กระบอก ส่วน
ตัวหนอนเองก็จะค่อยๆ ตายไป อยู่ในลักษณะของหนอนตายซาก ฉะนั้น “ถังเช่า” ที่ใช้ทำา
เป็นยาก็คือ ตัวหนอน และเห็ดที่แห้งแล้วนั่นเอง

6



7

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่มีงานวิจัยในมนุษย์
กรณีศึกษาฤทธิ์ต่อการกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศ พบว่า
การวิจัยในผู้ชาย 22 คน ใช้ถังเช่าเป็นอาหารเสริม พบว่า
ช่วยเพ่ิมจำานวนของสเปิร์มในอสุจิได้ 33% และมีผลลดปริมาณ
ของสเปิร์มที่ผิดปกติลง 29% และมีอีกกรณีศึกษาในผู้ป่วย
ทั้งชาย และหญิง 189 คน ที่มีความต้องการทางเพศลดลง 
พบว่าถังเช่าสามารถช่วยทำาให้อาการ และความต้องการ
ทางเพศสูงขึ้น 66% นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยสนับสนุนว่า
การรับประทานถังเช่าจะช่วยปกป้อง และช่วยให้การทำางาน
ของต่อมหมวกไต ฮอร์โมนจากต่อมไทมัส และจำานวนของ
สเปิร์มที่สามารถปฏิสนธิได้เพิ่มขึ้น 300% และช่วยเพิ่ม
ความต้องการทางเพศของผู้หญิงได้ 86%

กรณีศึกษาฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดย
ทำาการศึกษาในผู้ชาย 5 คน (อายุเฉลี่ย 35 ปี) ที่ถุงลม
ถูกกระตุ้นให้อักเสบด้วย lipopolysaccharide (LPS) พบว่า
ถังเช่ามีฤทธิ์ลดการสร้างสารที่ทำาให้เกิดการอักเสบ เช่น 
interlukin-1beta (IL-1beta), interlukin-6 (IL-6), interleukin-8 
(IL-8), interleukin-10 (IL-10) และ tumor necrosis 
factor-alpha (TNF-alpha) ได้ จึงส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกัน
ทำางานดีขึ้น

กรณีศึกษาฤทธิ์ลดระดับน้ำาตาลในเลือด โดยการให้ผู้ป่วย
เบาหวานรับประทานถังเช่าปริมาณ 3 กรัม/วัน พบว่า
สามารถควบคุมระดับน้ำาตาลในเลือดได้ถึง 95% ในขณะที่
กลุ่มที่รักษาด้วยยาแผนปัจจุบันสามารถควบคุมระดับน้ำาตาล
ได้เพียง 54%

กรณีศึกษาฤทธ์ิต่อการฟ้ืนฟูระบบการทำางานของไต โดยให้ผู้ป่วย
ภาวะไตวายเรื้อรังรับประทานถังเช่าปริมาณ 3-5 กรัม/วัน 
พบว่าถังเช่าทำาให้การทำางานของไตมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
และพบว่าหลังจากให้ผู้ป่วยรับประทานถังเช่าต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลานาน 1 เดือน สามารถช่วยลดอาการแทรกซ้อนต่างๆ
ที่เกิดจากภาวะไตวาย ได้แก่ ลดความดันโลหิต ลดระดับ
โปรตีนในปัสสาวะ ลดการเกิดภาวะโลหิตจาง และช่วยเพิ่ม
เอนไซม์ Superoxide Dismutase (SOD) ซึ่งเป็นสาร
ต้านอนุมูลอิสระ และมีรายงานว่าการให้ผู้ป่วยท่ีการทำางานของ
ไตบกพร่องจากการใช้ยา Gentamicin รับประทานถังเช่า 
4.5 กรัม/วัน มีผลทำาให้ระบบการทำางานของไตดีขึ้นเป็นปกติ 
89% เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมหลังจากรับประทานถังเช่า
ภายใน 6 วัน

ฤทธิ์ต้านมะเร็งของถังเช่า 
ถังเช่าเป็นสมุนไพรอีกชนิดหน่ึงซ่ึงแนะนำาอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่

เป็นมะเร็ง หรือ อยู่ระหว่างการรักษา
1. สารโพลีแซคคาไรด์ (Polysaccharide) ในถังเช่าให้ฤทธิ์
กระตุ้นภูมิต้านทาน และยับยั้งการก่อตัว และการเติบโต
ของเนื้องอก

2. ถังเช่ามีงานวิจัยในหลอดทดลองว่า ยับยั้งการเติบโตของ
เซลล์มะเร็งหลายชนิด ได้แก่เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว 

มะเร็งเต้านม มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งกระดูก

3. ถังเช่าป้องกันตับ และไตจากอันตรายจากการให้เคมีบำาบัด

4. ถังเช่าทำาให้เคมีบำาบัดออกฤทธิ์ได้ดีขึ้น

5. ถังเช่ามีฤทธิ์กระตุ้นการฝ่อตายไปเอง (Apoptosis) ของ
เซลล์มะเร็งหลายชนิด

6. ถังเช่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง และ
ยังกระตุ้นการผลิตกลูต้าไธโอน และเอนไซม์เอสโอดี (SOD) 
ต้านอนุมูลอิสระภายในเซลล์อีกด้วย

7. ถังเช่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และต้านการผลิตสารที่
ก่อให้เกิดอาการอักเสบที่เกิดจากเซลล์มะเร็งหลายชนิดเช่น 
COX-2. NFlkB และ TNFa

8. ถังเช่ากระตุ้นให้ร่างกายผลิตเซลล์เพชฌฆาต (Natural Killer 
Cells) หรือ NK Cells เพิ่มขึ้น ซึ่ง NK Cells เป็นเซลล์ท่ี
ทำาหน้าท่ีกำาจัดเซลล์มะเร็ง และฆ่าเช้ือไวรัสท่ีเข้ามาในร่างกาย

9. ถังเช่ายับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งหลายชนิด
ไปยังอวัยวะใกล้เคียง และไปตามระบบเลือด โดยการยับยั้ง
ขบวนการสร้างหลอดเลือดใหม่ที่ไปเลี้ยงเซลล์มะเร็ง

10. ในการรับประทานถังเช่าร่วมไปกับการให้เคมีบำาบัด พบว่า
คนไข้มีอาการอ่อนล้าลดลง ลดความเจ็บปวด และทำาให้น้ำาหนัก
คนไข้ไม่ลดลงระหว่างการให้เคมีบำาบัด

11. ถังเช่ามีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัส และเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด 
ช่วยลดโอกาสของการติดเชื้อช่วงที่ให้เคมีบำาบัด และ
หลังการผ่าตัด จากฤทธิ์ของการกระตุ้นภูมิต้านทาน และ
การต้านการอักเสบ 

12. ถังเช่ามีฤทธิ์ยับยั้งการสูญเสียมวลกระดูก และป้องกัน
ภาวะกระดูกพรุน ซึ่งเกิดขึ้นกับคนไข้มะเร็งหลายชนิด เช่น 
มะเร็งทรวงอก มะเร็งต่อมลูกหมาก ซ่ึงมักจะได้ยาบล็อคฮอร์โมน

1
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การศึกษาวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของถังเช่า
เป็นการทดลองในหลอดทดลอง และสัตว์ทดลอง พบว่าถังเช่า

มีฤทธ์ิปรับสมดุลของร่างกาย กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ 
ฤทธิ์ต้านมะเร็ง ลดระดับน้ำาตาลในเลือด ต้านการอักเสบ และ
กระตุ้นสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น

เห็ดหลินจือ
เห็ดหลินจือได้รับการยกย่องให้เป็น “ราชาสมุนไพรจีน”  

หรือ The King of Herbs ตามตำารับแพทย์แผนจีน มีอีกช่ือหน่ึงว่า 
“เห็ดหมื่นปี” และมีที่ใช้ในตำารับยาจีนมากว่า 4,000 ปี สารสำาคัญ
ในเห็ดหลินจือ คือ สารกลุ่มโพลีแซคคาไรด์ (Polysaccharides) 
สารกลุ่มไตรเทอร์ปีนอยด์ (Triterpenoids) สารกลุ่มสเตอรอล 
(Sterols) กรดไขมัน และโปรตีน เป็นต้น

ในเภสัชตำารับของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระบุสรรพคุณ
เป็นยาบำารุงร่างกาย บรรเทาอาการอ่อนเพลีย แก้หลอดลมอักเสบ
เรื้อรัง รักษาโรคหัวใจ และช่วยให้นอนหลับ  มีรายงานการศึกษา
ทางคลินิกพบว่า เห็ดหลินจือมีผลกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในผู้ป่วย
มะเร็งปอด  ผู้ป่วยมะเร็งลำาไส้ใหญ่ และผู้ป่วยมะเร็งขั้นลุกลาม  
มีฤทธ์ิต้านปวด และมีความปลอดภัยในการใช้ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ
รูมาตอยด์ รักษาโรคประสาทแบบ เป็นโรคประสาทอย่างหนึ่งที่มี
อาการอ่อนเพลีย หงุดหงิดง่าย ปวดศีรษะ ซึมเศร้า นอนไม่หลับ 
ขาดสมาธิ และขาดความสามารถที่จะสนุกสนานรื่นเริง อาจเกิด
ภายหลังหรือร่วมกับการติดเช้ือ การหมดกำาลัง หรือจากมีความกดดัน
ทางอารมณ์เป็นเวลานานๆ โรคทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง อาการ
ปวดหลังจากการติดเชื้องูสวัด นอกจากนี้ยังพบว่าเห็ดหลินจือมีฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยามากมาย เช่น ฤทธ์ิกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ฤทธ์ิต้าน
เนื้องอก และมะเร็ง  ฤทธิ์ป้องกันเส้นประสาทเสื่อม  ฤทธิ์ลด
น้ำาตาลในเลือด ฤทธ์ิลดไขมันในเลือด ฤทธ์ิต้านออกซิเดชัน ฤทธ์ิต้าน
การอักเสบ เป็นต้น  

มีการศึกษาเกี่ยวกับพิษวิทยาของเห็ดหลินจือทั้งพิษแบบ
เฉียบพลัน และพิษแบบเรื้อรัง พบว่ามีความเป็นพิษต่ำามาก 
และมีความปลอดภัยสำาหรับการใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน
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ฟูโคแซนทิน เผาไขมัน ลดน้ำาหนัก ป้องกันมะเร็ง

สารไฟโตนิวเทรียน  (Phytonutrient) ตัวใหม่ในตระกูล
แคโรทีนอยด์ (Carotenoid) คือ สารฟูโคแซนทิน (Fucoxanthin) 
จากสาหร่ายสีน้ำาตาล มีกลไกการออกฤทธิ์ที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก
ใฝ่ฝันมานาน นั่นคือ กลไกในการกระตุ้นให้ไขมันสีขาวในร่างกาย 
(White Body Fat) ทำาการเผาไขมัน ผลการวิจัยเป็นท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ 
เพราะนอกจากจะกระตุ้นกลไกการเผาไขมันได้แล้ว Fucoxanthin 
ยังช่วยให้ค่าเลือดต่างๆ ดีขึ้น โดยเฉพาะค่าการอักเสบของหัวใจ 
และหลอดเลือด

 
เมื่อมนุษย์มีอายุมากขึ้น อัตราการเผาผลาญขณะพักของเรา

จะลดลง และมีปริมาณไขมันสีขาวเพิ่มขึ้น ทำาให้การลดน้ำาหนักเป็น
เรื่องที่ไม่ง่าย แม้จะออกกำาลังกายแล้วก็ตาม 

ฟูโคแซนทิน ความหวังที่เจิดจรัสของวงการลดน้ำาหนัก
ฟูโคแซนทิน เป็นสารอาหารจากพืช อยู่ในกลุ่มแคโรทีนอยด์

ที่ให้สารสีส้มในพืช สกัดได้จากสาหร่ายสีน้ำาตาล มีฤทธิ์ในการต้าน
อนุมูลอิสระสูงมาก มีงานวิจัยในสัตว์ทดลองในการป้องกันเส้นเลือด
ในสมองแตก ต้านอักเสบ และยับย้ังการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง
หลายชนิด สิ่งที่น่าสนใจ และเป็นที่เลื่องลือของฟูโคแซนทิน 
คือ คุณสมบัติในการกระตุ้นการเผาผลาญของเซลล์ และให้พลังงาน
แก่เซลล์ ทำาให้ฟูโคแซนทิน เป็นสารอาหารท่ีช่วยในการเผาผลาญไขมัน

 

F u c o x a n t h i n

ฟูโคแซนทินกับการกระตุ้นอัตราการเผาผลาญ  
ฟูโคแซนทินจะออกฤทธ์ิกระตุ้นโปรตีนชนิดหนึ่งในเซลล์ที่ชื่อ 

ไมโตคอนเดียร ยูซีพีวัน((Mitochondria Uncoupling Protein-1 : 
UCP1) ซ่ึงกระตุ้นการเผาผลาญ และการกำาจัดไขมันสีขาวในร่างกาย

ฟูโคแซนทิน ถูกค้นพบครั้งแรกโดยกลุ่มนักชีววิทยาทางทะเล
ชาวญี่ปุ่น ซึ่งได้ให้หนูทดลองรับประทานฟูโคแซนทิน พบว่า UCP1 
ถูกกระตุ้นในไขมันสีขาว ซ่ึงปกติแล้ว UCP1 จะถูกกระตุ้นได้ในไขมัน
สีน้ำาตาลเท่านั้น ซึ่งผลของการที่ UCP1 ถูกกระตุ้นจะทำาให้อัตรา
การเผาผลาญของเซลล์เพิ่มขึ้น แม้ในขณะพัก 

ปกติในร่างกายของมนุษย์จะมีทั้งไขมันสีขาว และไขมัน
สีน้ำาตาล ไขมันสีน้ำาตาลหรือ Brown Fat จะทำาหน้าที่เผาผลาญ
อาหารสะสมทำาให้เกิดพลังงานความร้อน ซึ่งใช้ป้องกันภาวะตัวเย็น 
ซึ่งมีอันตรายถึงชีวิตในเด็กแรกเกิด ในขณะที่ไขมันสีขาว หรือ 
White Fat จะเป็นไขมันเฉ่ือยท่ีสะสมตามร่างกาย จากการวิจัยพบว่า 
ในคนที่ผอม หรือกินอะไรไม่ค่อยอ้วน จะมีอัตราการเผาผลาญที่ดี 
และมีปริมาณไขมันสีน้ำาตาลมากว่าคนอ้วน 

ในงานวิจัยน้ี นักวิจัยได้ทำาการช่ังน้ำาหนัก และวัดปริมาณไขมัน
สีขาวในช่องท้องของหนูทดลอง และได้แบ่งหนูเป็น 2 กลุ่ม หนูทั้ง
สองกลุ่มกินอาหารเหมือนกัน แต่หนูกลุ่มหนึ่งกินฟูโคแซนทินด้วย 
ในหนูกลุ่มที่กินฟูโคแซนทิน นักวิทยาศาสตร์พบว่า โปรตีน UCP1 
ซึ่งเป็นโปรตีนแห่งการเผาผลาญไขมันถูกกระตุ้นเพิ่มข้ึนอย่างมาก 
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ส่วนหนูท่ีกินอาหารปกติ พบว่าโปรตีน UCP1 ถูกกระตุ้นในระดับปกติ
นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ ยังได้ทดลองต่อ และค้นพบกลไก

ของฟูโคแซนทิน ในการป้องกันการเกิดเซลล์ไขมันเพิ่มขึ้นในร่างกาย 
ป้องกันไขมันสะสมในเซลล์ โดยที่เมื่อเรากินสารฟูโคแซนทินเข้าไป 
สารนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นสารชื่อ ฟูโคแซนทินอล (Fucoxanthinol) 
ซึ่งทำาหน้าที่ป้องกันเซลล์ไขมันที่เกิดใหม่ ไม่ให้กลายเป็นเซลล์ไขมันท่ี
โตเต็มวัย และยังไปยับย้ังการสร้างหลอดเลือดใหม่ไปเล้ียงเซลล์ไขมัน
ด้วย จึงเป็นการป้องกันการเกิดไขมันสะสมตามที่ต่างๆ ในร่างกาย

ฟูโคแซนทินกับผู้ป่วยเบาหวาน 
มีงานวิจัยการรับประทานฟูโคแซนทินร่วมกับน้ำามันปลาใน

หนูทดลองท่ีเป็นเบาหวานประเภทท่ี 2 (เบาหวานท่ีเกิดจากการรับประทาน
แป้ง และน้ำาตาล ไม่ได้เกิดจากพันธุกรรม) เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ 
โดยหนูทดลองถูกแบ่งเป็น 3 กลุ่ม หนูกลุ่มแรกรับประทานอาหารปกติ 
หนูกลุ่มที่ 2 รับประทานอาหารปกติ กับฟูโคแซนทิน หนูกลุ่มที่ 3 
รับประทานอาหารปกติ กับฟูโคแซนทิน และน้ำามันปลา การทดลองน้ี
ใช้ระยะเวลา 4 เดือน ผลการทดลองปรากฏว่า หนูกลุ่มท่ีกินฟูโคแซนทิน 
มีไขมันสีขาวลดลง ในขณะที่หนูกลุ่มที่กินฟูโคแซนทินกับน้ำามันปลา 
ปริมาณไขมันสีขาวยิ่งลดลงไปอีก หนูทั้งสองกลุ่มมีปริมาณน้ำาตาล
ในเลือดลดลง และปริมาณอินซูลินในพลาสมาลดลงด้วย รวมทั้งค่า
การอักเสบในเลือดลดลง ซึ่งให้ผลดีอย่างมากในกลุ่มผู้ป่วยโรคอ้วน
ลงพุง หรือเมตาโบลิค ซินโดรม เอ็กซ์       

ฟูโคแซนทินกับมะเร็ง 
งานวิจัยหลายช้ินพบว่า ฟูโคแซนทิน มีฤทธ์ิต้านการเกิดเน้ืองอก 

และมะเร็งหลายชนิด กระตุ้นการฝ่อตายไปเอง (Apoptosis) ของ
เซลล์มะเร็งลำาไส้ใหญ่ เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก 
เซลล์มะเร็งเต้านม  ท้ังหมดน้ีเป็นงานวิจัยในหลอดทดลอง ซ่ึงน่าสนใจ
ในการรักษามะเร็งแบบการแพทย์ผสมผสาน
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ชาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมกันมานับเป็น
ศตวรรต โดยเร่ิมจากประเทศอินเดีย และประเทศจีน ปัจจุบันน้ี ชาเป็น
เคร่ืองด่ืมท่ีได้รับความนิยมไปท่ัวโลก ในทางการแพทย์แล้ว ชาเขียวเป็น
ชาท่ีเช่ือว่ามีคุณค่าสูงสุดทางการแพทย์ ชาเขียวมีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า
Camellia sinensis ชาถูกแบ่งออกเป็น 3 ชนิดตามกระบวนการหมัก
คือ  ชาเขียว  ชาอู่หลง  และชาดำา  ชาเขียวเป็นชาที่ไม่ผ่าน
กระบวนการหมักเลย ซ่ึงทำาให้มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระประเภท
โพลีฟีนอล (Polyphenols) สูงสุดในบรรดาชาทั้ง 3 ชนิด

ศาสตร์การแพทย์แผนจีน และศาสตร์การแพทย์แผนอินเดีย 
ใช้ชาเขียวในการกระตุ้นการขับปัสสาวะ และใช้ฤทธ์ิในการฝาดสมาน
ช่วยรักษาอาการบาดเจ็บต่างๆ ในร่างกาย ช่วยให้แผลหายเร็ว และ 
ให้ผลดีต่อหัวใจ และหลอดเลือด ช่วยลดแก๊สในกระเพาะ ควบคุม
อุณหภูมิของร่างกาย ควบคุมน้ำาตาลในเลือด ช่วยย่อย และช่วยให้
จิตใจสงบ และผ่อนคลาย

 
ชาเขียวมีงานวิจัยมากมาย ทั้งในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง และ 
ในหลอดทดลอง งานวิจัยด้านสุขภาพของชาเขียวมีดังนี้

 

การป้องกันโรคหลอดเลือดแดงแข็ง 
งานวิจัยทางคลินิก พบว่าฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในชาเขียว 

ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดแดงแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลอดเลือด
ที่ไปเลี้ยงหัวใจ รวมทั้งมีงานวิจัยติดตามกลุ่มประชากรที่ดื่มชาเขียว
เป็นระยะเวลานาน ในหลากหลายพื้นที่ในโลก พบว่าในกลุ่มคนที่ด่ืม
ชาเขียวอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เทียบกับกลุ่มคนที่ไม่ได้ดื่ม 
มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ และหลอดเลือดน้อยกว่า ระดับ
โคเลสเตอรอล  และไตรกลีเซอร์ไรด์ต่ำากว่า  มีการประมาณจาก
ผลการวิจัยว่า การด่ืมชาเชียวปริมาณ 3 ถ้วยต่อวัน ลดอัตราการเกิด
หัวใจวายถึง 11%

การปรับสมดุลโคเลสเตอรอลในเลือด
งานวิจัยท้ังในสัตว์ทดลอง และในมนุษย์พบว่า การด่ืมชาเขียว

ช่วยลดโคเลสเตอรอลรวม และเพิ่ม HDL โคเลสเตอรอล หรือ
โคเลสเตอรอลตัวดี กลไกที่นักวิจัยคาดเดาจากผลวิจัยในสัตว์ทดลอง
คือ ชาเขียวอาจช่วยลดการดูดซึมโคเลสเตอรอลในลำาไส้ และช่วยให้
ร่างกายกำาจัดโคเลสเตอรอลออก งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งพบว่า การดื่ม
ชาเขียวช่วยลดระดับ LDL หรือโคเลสเตอรอลตัวร้าย ในกลุ่มผู้ชาย
ที่สูบบุหรี่ได้

สุขภาพดี หน้าใส ห่างไกลมะเร็ง
ชาเขียว

11
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ฤทธิ์ต้านมะเร็งลำาไส้ใหญ่ 
งานวิจัยชาเขียวกับมะเร็งลำาไส้ใหญ่ให้ผลไม่ชัดเจน ผลวิจัย

ส่วนใหญ่พบว่าสตรีที่ดื่มชาเขียวเป็นประจำามีโอกาสเกิดมะเร็ง
ลำาไส้ใหญ่น้อยกว่าสตรีที่ไม่ได้ดื่ม แต่ผลวิจัยนี้ไม่มีความแตกต่าง
ระหว่างการดื่ม และไม่ดื่มในเพศชาย

 

ฤทธิ์ต้านมะเร็งหลอดอาหาร 
งานวิจัยในหลอดทดลองพบว่า สารโพลีฟีนอลในชาเขียว

ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งหลอดอาหาร แต่การศึกษาใน
มนุษย์ผลการทดลองยังไม่ชัดเจน นักวิทยาศาสตร์แนะนำาให้ดื่มชาที่
ไม่ร้อนจนเกินไป จนเป็นอันตรายต่อเยื่อบุช่องปาก และลำาคอ

ฤทธิ์ต้านมะเร็งตับอ่อน 
งานวิจัยในกลุ่มประชากรพบว่า กลุ่มประชากรที่ดื่มชาเขียว 

มีโอกาสเกิดมะเร็งตับอ่อนน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ดื่ม สตรีที่ดื่มชาเขียว
เป็นประจำามีโอกาสเกิดมะเร็งตับอ่อนน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ดื่มถึง 
50% ส่วนบุรุษที่ดื่มชาเขียวเป็นประจำามีโอกาสเกิดมะเร็งตับอ่อน
น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ดื่มประมาณ 37%

 

ฤทธิ์ต้านมะเร็งต่อมลูกหมาก 
สารสกัดจากชาเขียวให้ผลยับย้ังการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง

ต่อมลูกหมากในหลอดทดลอง มีการทดลองในมนุษย์ในจีนตอนใต้ 
พบว่า ผู้ท่ีด่ืมชาเขียวเป็นประจำามีโอกาสเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากน้อยกว่า
ผู้ที่ไม่ได้ดื่ม แต่ขึ้นกับปริมาณที่ดื่ม และความเข้มข้นของสารสำาคัญ
ที่มีอยู่ในชาด้วย

 

ฤทธิ์ต้านมะเร็งผิวหนัง 
สารสำาคัญท่ีมีฤทธ์ิทางการแพทย์ในชาเขียวคือ อีจีซีจี (EGCG 

: Epigallacatechin Gallate) นักวิทยาศาสตร์พบว่า EGCG ในชาเขียว
มีฤทธ์ิต้านการอักเสบ และต้านมะเร็ง และช่วยยับย้ังการเจริญเติบโต
ของมะเร็งผิวหนังได้

ฤทธิ์ต้านมะเร็งกระเพาะอาหาร 
งานวิจัยพบว่าสารโพลีฟีนอลในชาเขียวยับย้ังการเจริญเติบโต

ของเซลล์มะเร็งกระเพาะอาหารในหลอดทดลอง   แต่ในมนุษย์
ผลการทดลองยังไม่ชัดเจน 

มีงานวิจัยหลายชิ้นในลักษณะวิจัยกลุ่มประชากร พบว่า ทั้ง
ชาเขียว และชาดำา มีฤทธิ์ในการป้องกันการเกิดมะเร็ง โดยพบว่า 
กลุ่มประชากรที่ดื่มชาเขียวเป็นประจำา มีอัตราการเกิดมะเร็งน้อย
กว่ากลุ่มประชากรที่ไม่ได้ดื่ม นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่า สารกลุ่ม
โพลีฟีนอล (Polyphenols) ในชาเขียว มีบทบาทสำาคัญในการช่วย
ทำาลายเซลล์มะเร็ง และยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง 

ฤทธิ์ต้านมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มีงานวิจัยพบว่า สตรีที่ดื่มชาดำา หรือชาเขียวที่มีโพลีฟีนอลสูง

เป็นประจำามีอัตราการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะน้อยกว่ากลุ่มสตรี
ที่ไม่ได้ดื่ม นักวิจัยกลุ่มเดียวกันนี้ ได้ทำางานวิจัยเรื่องมะเร็ง
กระเพาะปัสสาวะในผู้ป่วยชาย พบว่ากลุ่มผู้ป่วยท่ีด่ืมชาเขียวเป็นประจำา
มีอัตราการรอดชีวิตใน 5 ปี (5 year survival rate) สูงกว่ากลุ่มผู้ป่วย
ที่ไม่ได้ดื่มชาเขียว

ฤทธิ์ต้านมะเร็งเต้านม 
มีงานวิจัยในสัตว์ทดลอง   และในหลอดทดลอง   พบว่า

สารโพลีฟีนอลในชาเขียว   ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เซลล์มะเร็งเต้านม มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งทำาในสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านม
ระยะต่างๆ จำานวน 472 คน พบว่าสตรีที่ดื่มชาเขียวเป็นประจำาลด
การแพร่กระจายของมะเร็งเต้านมได้ ปริมาณท่ีใช้ด่ืมคือ ประมาณ 5 แก้ว
ต่อวัน รวมท้ังลดอัตราการกลับซ้ำาของมะเร็งในผู้ท่ีรักษาหายแล้ว แต่
หากเป็นมะเร็งระยะท้ายๆ พบว่าไม่มีความแตกต่าง จึงน่าจะใช้ใน
เชิงป้องกันมะเร็ง และใช้ในการรักษาร่วมในมะเร็งเต้านมระยะต้น
มากกว่า

เมื่อมีการทำาวิจัยให้เฉพาะเจาะจงขึ้นไปอีกพบว่า ในสตรีอายุ
ต่ำากว่า 50 ปี ที่มีการดื่มชาเขียวอย่างน้อยวันละ 3 แก้วทุกวัน มี
อัตราการเกิดมะเร็งน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ดื่มถึง 37%

ฤทธิ์ต้านมะเร็งรังไข่
มีงานวิจัยช้ินหน่ึงในประเทศจีน ทดลองในสตรีท่ีเป็นมะเร็งรังไข่ 

พบว่า ผู้ป่วยสตรีที่ดื่มชาเขียวอย่างน้อยวันละ 1 แก้ว มีอายุยืนยาว
กว่าผู้ป่วยท่ีไม่ได้ด่ืม และย่ิงเพ่ิมปริมาณการด่ืม ย่ิงมีร่างกายท่ีแข็งแรง 
และอายุที่ยืนยาวขึ้น 
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ฤทธิ์ต้านมะเร็ง 
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โรคลำาไส้แปรปรวน 
(Inflammatory Bowel Syndrome) 

การดื่มชาเขียวจะช่วยลดการอักเสบในโรคโครน (Crohn’s 
Disease) หรือโรคทางเดินอาหารแปรปรวน และการมีแผลในลำาไส้ 
และลดโอกาสเกิดมะเร็งลำาไส้ใหญ่

โรคเบาหวาน 
ชาเขียวมีท่ีใช้ในการทางการแพทย์มาเป็นระยะเวลานานแล้ว 

ในการดื่มเพื่อควบคุมน้ำาตาลในเลือด มีงานวิจัยในสัตว์ทดลองพบว่า 
ชาเขียวอาจจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคเบาหวานประเภทท่ี 1 (เบาหวาน
ในเด็กซ่ึงเกิดจากพันธุกรรม และตับอ่อนทำางานน้อยมาก หรือไม่ทำางาน) 
และถึงแม้ว่าจะเป็นแล้ว ก็ช่วยชะลออาการไม่ให้เป็นมากข้ึน มีงานวิจัย
บางงานวิจัย ให้ผลออกมาว่า การด่ืมชาเขียวเป็นประจำาช่วยลดระดับ
การเกิดน้ำาตาลสะสม (Hemoglobin A1C) ในร่างกายได้ ในคนที่
เป็นเบาหวานระยะต้น หรือกำาลังจะเป็นเบาหวาน 

 

โรคตับ 
มีงานวิจัยในกลุ่มประชากรชายที่ดื่มชาเขียวมากกว่าวันละ 

10 แก้วต่อวัน ว่าช่วยลดอัตราการเกิดโรคต่างๆของตับ ชาเขียวยัง
มีกลไกปกป้องตับจากสารพิษ เช่น แอลกอฮอล์ และยังมีงานวิจัยว่า
ยับยั้งการเกิดเนื้องอกในตับของหนูทดลอง ช่วยรักษาตับที่ถูกทำาลาย
จากเชื้อไวรัส แต่ชาเขียวปริมาณสูงถึง 10 แก้วต่อวัน อาจทำาให้เรา
ได้คาเฟอีนมากเกินไป เพราะนอกจาก EGCG แล้ว ในชาเขียวก็
ยังมีคาเฟอีนด้วย โดยชาเขียว 1 ถ้วย มีปริมาณคาเฟอีนประมาณ 
25-40 มิลลิกรัม ในขณะที่กาแฟ 1 ถ้วย มีปริมาณคาเฟอีนอยู่ที่ 
90-100 มิลลิกรัม

 

ชาเขียวกับการลดน้ำาหนัก 
งานวิจัยจำานวนมากให้ผลตรงกันว่า สารสกัดจากชาเขียว

ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญ และช่วยในการเผาผลาญไขมัน งานวิจัย
ชิ้นหนึ่งให้ผลออกมาว่า การดื่มชาเขียว และกาแฟ ให้ผลลดน้ำาหนัก 
และควบคุมน้ำาหนักไม่ให้เพ่ิมข้ึนในผู้ท่ีมีน้ำาหนักตัวมาก นักวิทยาศาสตร์
คาดว่า เป็นผลมาจากสารสำาคัญชื่อ Catechin ในชาเขียว 

 

ชาเขียวยังมีการนำามาวิจัยในประโยชน์ด้านสุขภาพอื่นๆ อีก
มากมาย เช่น การป้องกันฟันผุ การลดการอักเสบรวมทั้ง
ข้ออักเสบ รวมทั้งช่วยป้องกันการเสื่อมของกระดูกอ่อนด้วย 
ป้องกันหวัด และไข้หวัดใหญ่ และการเกิดหูดตามร่างกายอีกด้วย 
ชาเขียวจึงเป็นเครื่องดื่มที่น่าสนใจในการดูแลสุขภาพ ทั้งนี้ขึ้น
กับคุณภาพของชาเขียว ปริมาณสารสำาคัญ และปริมาณที่
ดื่มในแต่ละวัน  
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ก่อนหน้าน้ีดิฉันเป็นฝ้าเยอะมากๆ เคยทำาเลเซอร์มาตลอดค่ะ 
จนวันหน่ึงเม่ือเดือนธันวาคม ปี 2012 ได้มารู้จัก บริษัท ไทยธรรมฯ 
และได้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเมล็ดองุ่น
ผสมไลโคปีนในมะเขือเทศ     และสารสกัดคอลลาเจนจาก
ปลาทะเลน้ำาลึก ร่วมกับสารสกัดจากมะขามป้อม เป็นระยะเวลา 
2 เดือน ดิฉันรู้สึกว่าผิวหน้าดีขึ้น ฝ้าเริ่มจางลง แต่ดิฉันอยาก
ให้เห็นผลได้เร็วยิ่งขึ้น จึงรับประทานสารอาหารเพื่อการบำารุง 
และล้างพิษตับเพิ่ม หลังจากรับประทานไปได้ 1 เดือน ดิฉัน
รู้สึกว่าฝ้าจางลงอย่างเห็นได้ชัด หน้าก็ใสขึ้นด้วย หลังจากนั้น
จึงได้ลองรับประทานสารอาหารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน
ชนิดชงดื่มรสโกโก้ และสารอาหารกระตุ้นโกรทฮอร์โมนเพื่อ
การย้อนวัย ก่อนนอน เป็นเวลา 2 เดือน ก็รู้สึกว่าหน้าดูเด็กลง
ผิวขาวละเอียดขึ้น  หน้าเรียวขึ้น และดูมีคาง นอกจากนี้ดิฉัน
ยังมีปัญหาเรื่องน้ำาหนักด้วย  เลยรับประทานสารสกัดจาก
พรีไบโอติก และโปรไบโอติก  ผลปรากฏว่า น้ำาหนักลดลงไป  

4  กิโลกรัม  สัดส่วนกระชับขึ้น ตัวเล็กลง  ตอนนี้แต่งตัวง่าย 
และม่ันใจข้ึนมากค่ะ  คนรอบข้างทักว่าไปทำาอะไรมา สวยข้ึน 
ดูเด็กลง  ดีใจมากๆ ค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช ้                     

ดิฉันมีปัญหาเร่ืองน้ำาหนักตัวหลังคลอดบุตร ก่อนท้องดิฉันหนัก 
52 กิโลกรัม แต่หลังจากคลอดลูกแล้ว น้ำาหนักตัวก็เพ่ิมมาเป็น 68 
กิโลกรัม ทำาอย่างไรก็ไม่ลดลง เคยพยายามลดน้ำาหนักถึง 2 คร้ัง 
โดยคร้ังแรกดิฉันประทานยาลดน้ำาหนัก น้ำาหนักลดลงไปถึง 12 
กิโลกรัม ตอนนั้นดีใจมาก แต่ต้องทนทรมานกับผลข้างเคียงของ
ยา ท้ังคอแห้ง เหง่ือออกตลอดเวลา หงุดหงิดง่าย  หน้าดำาคล้ำา
จนแม่ของดิฉันต้องขอร้องให้หยุดยา แต่หลังจากหยุดยาได้เพียง 
1 เดือนน้ำาหนักกลับเพิ่มขึ้นมาเป็น 78 กิโลกรัม หลังจากนั้น
ดิฉันจึงลองดื่มกาแฟลดน้ำาหนักที่โฆษณาทางโทรทัศน์เป็นเวลา 
1 เดือน ผลปรากฏว่า น้ำาหนักไม่ลดลงแม้แต่กิโลเดียว และมี
อาการท้องผูกด้วย ดิฉันท้อใจมาก จึงปล่อยตัวเอง รับประทาน
อาหารแบบตามใจปาก น้ำาหนักเพ่ิมมาเป็น 85 กิโลกรัม จนวันหน่ึง
มีความรู้สึกอยากเปล่ียนแปลงตัวเอง เลยลองหาวิธีลดน้ำาหนักแบบ
ธรรมชาติ ไม่กดดันตัวเองมาก  และไม่มีผลเสียในอนาคต  จึง
เริ่มล้างพิษด้วยชุดล้างพิษแบบ 1 วัน จากนั้นจึงเริ่มรับประทาน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ผมเร่ิมรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ บริษัท ไทยธรรมฯ 
มาได้ประมาณ 5 ปีแล้ว เนื่องจากป่วยเป็นโรคเบาหวาน บวกกับ
ต้องการดูแลสุขภาพของตัวเอง พยายามลดน้ำาหนัก และควบคุม
น้ำาหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีการเจ็บป่วยร้ายแรงจนถึงกับต้อง
เข้าโรงพยาบาลเป็นเวลาหลายปี โดยปกติผมเป็นคนที่ต้องทำางาน
หน้าจอคอมพิวเตอร์วันละหลายชั่วโมง  ช่วงปลายปี 2014 ผมเริ่ม
สังเกตเห็นว่าตัวเองมีอาการผมร่วงมากผิดปกติ ผมร่วงติดหมอนจน
ผมบางลงไปมาก และบางครั้งยังมีตุ่มเล็กๆ ขึ้นที่ศีรษะด้วย ผม
รู้สึกเป็นกังวลมาก จึงลองซ้ือหมวกไวทอป ท่ีผลิตจากเส้นใยอัจฉริยะ 
MBF มาสวมใส่ตอนนอน ผ่านไปเพียง 1 เดือน ผลปรากฏว่า เริ่ม
มีลูกผมขึ้นเป็นไรๆ อาการคันศีรษะที่เคยเป็นก็หายไป  ตุ่มเล็กๆ ที่
บริเวณศีรษะก็หายไปด้วย เส้นผมท่ีข้ึนใหม่ดูดกดำามากข้ึน ผมเช่ือม่ัน
ในคุณภาพของเส้นใยอัจฉริยะไวทอป ท่ีช่วยกระตุ้นไหลการไหลเวียน
เลือด นอกจากน้ีผมยังได้ใช้ถุงเท้าไวทอป และผ้าห่มขนหนูไวทอป
ด้วย ถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย แม้เวลาเดินทางก็จะนำาไปด้วย
เสมอ ขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ ที่เลือกสรรสินค้าคุณภาพดี ให้
คนไทยได้ใช้ครับ

หลังจากรับประทานไปได้ 1 เดือน ดิฉันรู้สึกว่าฝ้าจางลงอย่างเห็นได้ชัด หน้าก็ใสขึ้นด้วย 

ผ่านไปเพียง 3 สัปดาห์ น้ำาหนักลดลงไปถึง 8 กิโลกรัม

คุณธัญวิวรรธน์  แสงศิวะฤทธ์ิ 
ชื่อเล่น ธัญ       อายุ 58 ปี

อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว     จ. พระนครศรีอยุธยา

ผ่านไปเพียง 1 เดือน ผลปรากฏว่า เริ่มมีลูกผมขึ้นเป็นไรๆ อาการคันศีรษะที่เคยเป็น
ก็หายไป  ตุ่มเล็กๆ ที่บริเวณศีรษะก็หายไปด้วย เส้นผมที่ขึ้นใหม่ดูดกดำามากขึ้น

คุณพวงเพชร   ปานปลิเยศ
ชื่อเล่น เพชร อายุ   44    ปี  

อาชีพ   ธุรกิจส่วนตัว     จ. นครศรีธรรมราช  

คุณประจวบ   คงถาวร
ชื่อเล่น จวบ                 อายุ  49  ปี   

อาชีพ  ธุรกิจส่วนตัว   จ.พิษณุโลก

สารสกัดจากเมล็ดกาแฟสด และกระบองเพชร ก่อนอาหาร
เช้า และเย็น ทำาให้ดิฉันรับประทานอาหารได้น้อยลง และอิ่ม
เร็วขึ้น ผ่านไปเพียง 3 สัปดาห์ น้ำาหนักลดลงไปถึง 8 กิโลกรัม 
ดิฉันรู้สึกดีใจมากค่ะ และที่สำาคัญไม่เพลีย ไม่หงุดหงิด และ
รู้สึกกระปรี้กระเปร่าด้วยค่ะ จนปัจจุบันนี้น้ำาหนักลดลงไป 10 
กิโลกรัมแล้วค่ะ

After
77 kg.

Before
85 kg.

Before
ธ.ค. 2012

After
พ.ค. 2013

14



15

  

คุณประจวบ   คงถาวร
ชื่อเล่น จวบ                 อายุ  49  ปี   

อาชีพ  ธุรกิจส่วนตัว   จ.พิษณุโลก

ดิฉันเป็นคนที่รับประทานอาหารเก่งมาก ชอบรับประทานจุกจิก 
และมักไม่ค่อยเป็นเวลา โดยจะหนักในมื้อเย็นเป็นส่วนใหญ่ ทำาให้
น้ำาหนักตัวเพิ่มขึ้นมาเป็น 62 กิโลกรัม โดยที่ไม่รู้ตัว เสื้อผ้าเริ่มใส่
ไม่ได้ ทั้งฟิต และอึดอัดมาก จึงเริ่มมองหาวิธีลดน้ำาหนัก จนได้มา
รู้จักโปรแกรม คีโตเจนิค ไดเอท ผ่านเฟสบุ๊คของเพ่ือน และติดตามดู
ตลอด 1 เดือน พบว่าคนท่ีเข้าโปรแกรมน้ีน้ำาหนักตัวลดลง หุ่นดีข้ึน ท้ังๆ 
ท่ีไม่ได้มีการอดอาหาร จึงตัดสินใจลดน้ำาหนักด้วยโปรแกรมคีโตเจนิค 
ไดเอท โดยเริ่มจากการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัด
จากพรีไบโอติก และโปรไบโอติก เช้า-เย็น อย่างละ 2 เม็ด เพื่อ
ปรับสมดุลลำาไส้ก่อน จากนั้นจึงรับประทานคู่จิ้น น้ำามันปลาชนิด
กรดไขมัน EPA เข้มข้น และน้ำามันมะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น 
อย่างละ 1 เม็ด ก่อนอาหารเช้า แต่ดิฉันสามารถรับประทานอาหาร
ได้ปกติ เพียงแค่งดแป้ง น้ำาตาล และผลไม้เท่านั้น ผลปรากฏว่า 
ผ่านไป 3 เดือน น้ำาหนักตัวของดิฉันลดลงไป 8 กิโลกรัม คนรอบข้าง
ทักว่าไปทำาอะไรมา ผอมลง ดิฉันรู้สึกดีใจมาก ที่สามารถลดน้ำาหนัก
ได้โดยไม่ต้องอดอาหาร เป็นสูตรลดน้ำาหนักที่ได้ผล และไม่ทรมาน
เลยค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

 ดิฉันเป็นคนที่มีผิวแพ้ง่าย  แห้ง  และเป็นขุย  จึงได้
ลองซ้ือเซร่ัมตามท้องตลาดมาใช้  หลังจากใช้ไปประมาณ  2 เดือน 
ใบหน้าของดิฉันกลับมีผื่นแดงขึ้นเต็มไปหมด  และมีอาการคัน
มาก ดิฉันจึงหยุดใช้  และรีบไปพบแพทย์ แพทย์ได้จ่ายยาให้
กลับมารับประทานท่ีบ้าน อาการของผ่ืนแดงก็ลดลงบ้าง  แต่ยัง
ไม่หายขาด ดิฉันรู้สึกกังวลมาก ทำาให้ไม่กล้าใช้เครื่องสำาอาง 
อีกเลย เพราะกลัวว่าอาการจะหนักกว่าท่ีเป็นอยู่  จนกระท่ังพ่ีสาว
ของดิฉัน คือคุณจุฑานาถ สิงห์ถม (คุณเอ๋) ได้แนะนำาผลิตภัณฑ์
ของ บริษัท ไทยธรรมฯ ให้ดิฉันลองรับประทานน้ำามันปลาชนิด
กรดไขมัน EPA เข้มข้น สารสกัดจากมะขามป้อม สารอาหาร
กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนชนิดชงดื่มรสโกโก้ และสารสกัด
น้ำามันเล็ดองุ่นและเปลือกองุ่น พร้อมกับรับประทานยาที่แพทย์
สั่งร่วมด้วย ผ่านไปเพียง 2 สัปดาห์ อาการผื่นแดง  และคัน
ตามใบหน้าก็ลดลงกว่าเดิมมาก ดิฉันจึงรับประทานต่อเนื่องอีก
ประมาณ 2 สัปดาห์ อาการผื่นแดง และคันก็หายไป ดิฉันดีใจ
มาก และมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ไทยธรรมฯ มากๆค่ะ 
ดิฉันขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ ที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆ เพื่อคนไทย 
ขอบคุณค่ะ

ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้                      

ผ่านไป 3 เดือน น้ำาหนักตัวของดิฉันลดลงไป 8 กิโลกรัม

ผ่านไปเพียง 2 สัปดาห์ อาการผื่นแดง  และคันตามใบหน้าก็ลดลงกว่าเดิมมาก

คุณจุฑามาศ จินากุล 
ชื่อเล่น หญิง    อายุ 40 ปี

อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว    จ.สุราษฎร์ธานี

ไม่น่าเชื่อเลยว่าเพียงแค่ผ้าห่มขนหนูที่ภายนอกดูธรรมดา มันจะทำาให้
อาการป่วยที่ต้องทนทรมานมานานกว่า 10 ปีจะดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์  

 ดิฉันประสบกับปัญหาเป็นโรคภูมิแพ้ นอนไม่ค่อยหลับ  มีอาการ
ปวดตามข้อ หนาวเข้ากระดูก ซ่ึงดิฉันก็ไปพบแพทย์มาโดยตลอด 
เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี แต่อาการท่ีเป็นอยู่ก็ยังไม่หาย หรือทุเลา
ลงเลย จนกระทั่งดิฉันได้มาพบกับคุณมณฑา รัตนาพันธ์ หรือ
คุณตู่ หลังจากที่ดิฉันได้เล่าอาการต่างๆ ที่เป็นอยู่ให้คุณตู่ฟัง 
คุณตู่ได้แนะนำาให้ดิฉันลองใช้ผ้าห่มขนหนูไวทอปที่ผลิตจาก
เส้นใยอัจฉริยะ MBF ผลปรากฏว่า หลังจากท่ีดิฉันได้ใช้ผ้าห่ม
ขนหนูไวทอปไปได้ประมาณ 3 เดือน อาการภูมิแพ้ก็หายไป และ
นอนหลับสบายขึ้น คือนอนหลับได้ลึกขึ้น และหลับสนิท อาการ
ปวดตามข้อ ตามตัวก็หายไป ไม่น่าเช่ือเลยว่าเพียงแค่ผ้าห่มขนหนู
ที่ภายนอกดูธรรมดา มันจะทำาให้อาการป่วยที่ต้องทนทรมานมา
นานกว่า 10 ปีจะดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ ทำาให้ดิฉันรู้สึกมั่นใจใน
ผลิตภัณฑ์ไวทอปมาก  และดิฉันต้องขอขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ 
มากๆ ค่ะ ท่ีทำาให้ดิฉันมีความสุขกับการนอนหลับ หายปวดตามข้อ  
และที่สำาคัญโรคภูมิแพ้ก็หายไปด้วย ขอบคุณมากค่ะ

คุณสิริจรรยา    สีเหมือน     
ชื่อเล่น  ลูกตาล    อายุ  30    ปี   

อาชีพ  พนักงานบริษัท    จ. กรุงเทพฯ     

Before
ต้นเดือน พ.ย. 

2014

After
ปลายเดือน พ.ย. 

2014

คุณสุวรรณา  สิงห์ถม
ชื่อเล่น โอ๋     อายุ 39 ปี

อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว       จ. กรุงเทพฯ

After
54 Kg.

Before
62 Kg.
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すごい!

หลังจากขอพรที่ศาลเจ�าดาไซฟ�แล�วก็มาร�วม
เฟรมถ�ายภาพเป�นที่ระลึกกันค�ะ

ดาวล�อมเดือน

แถวเร�ยงหนึ่งสวยงามมากค�ะ 1
2
3

แชะ!

บนภูเขาอากาศดี๊ดี สุโค�ย
すごい

แวะเก็บภาพ
ก�อนตะลุย

แดนปลาดิบ

ลิ�มรสไอศคร�มชาเข�ยวแบบญี่ปุ�นแท�ๆ 
โออิชิมากๆ ค�ะ

สัญญาว�า ทร�ปหน�าจะพาทีมงาน
มาเยอะกว�านี้แน�นอนค�ะ

คาวาอิเนะ >< น�ารักมากเลยค�ะ
                     かわいいねえ . . . 
                

5 แบบ 5 สไตล� ผู�ชายไทยธรรม

ซาโยนาระ แล�วพบกันใหม�ทร�ปต�อไปนะคะ
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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    ในเดือนตุลาคม   2015   ด้วยทริปพิเศษ   เย่ียม
ชมสำานักงานใหญ่ของไวทอป ไบโอเอนเนอร์จี แหล่งผลิตเส้นใยอัจฉริยะ และเคร่ืองทำาน้ำาอัลคาไลน์ไวทอป ท่ีเมืองเศรษฐกิจ
พิเศษจูไห่  ช้อปป้ิงท่ีตลาดใต้ดินกงเป่ย  แหล่งช้อปป้ิงใหญ่ของเมืองจูไห่ จากน้ันนำาท่านสู่มาเก๊า ชม “โบสถ์เซนต์ปอล”  สัญลักษณ์
แห่งเมืองมาเก๊า   ช้อปป้ิงท่ี เซนาโด้สแควร์ แหล่งช้อปป้ิงอันเล่ืองช่ือของมาเก๊า ชม ความย่ิงใหญ่อลังการของ THE VENETIAN  
ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย เดินทางไปฮ่องกงด้วยเรือเฟอร์ร่ี ไปจุดชมวิว “วิคทอเรียพีค Victoria Peak”  ชมความสวยงาม
ของอ่าววิคทอเรีย แวะนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ซ่ึงเป็นสถานท่ีอันศักด์ิสิทธ์ิของฮ่องกงด้วยเงื่อนไขสุดพิเศษ เฉพาะศูนย์ใหญ่ 
และศูนย์ย่อยเท่านั้น

สุดพิเศษ! 
1. คะแนนทุกคะแนน  นำาไปรวมทริปใหญ่ต่างประเทศ   
  และคะแนน Booming Thaidham
2. คะแนนทุกคะแนน สามารถนำามาคำานวณเป็นต๋ัวฟรี
  หรือส่วนหนึ่งของตั๋วทัวร์ประเทศจีนครั้งนี้ได้
3. หากท่านตัดสินใจไม่ไปกับทริป  คะแนนทุกคะแนน
   สามารถคืนกลับเป็นโปรโมช่ันยอดศูนย์ และโปรโมช่ัน
  ของรางวัลในเดือนพฤศจิกายน 2015 ได้

ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า เยี่ยมชมสำานักงานใหญ่ไวทอป
สานสัมพันธ์ ไทย-จีน สายสัมพันธ์ ไทยธรรม – ไวทอป

 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

China
Hi-light

ครั้งที่ 5

กติกาท่องเที่ยว
1. เป็นผู้นำาที่เปิดศูนย์ใหญ่หรือศูนย์ย่อย
2. มียอดจำาหน่ายไวทอป (รวมผลิตภัณฑ์เส้นใย
   อัจฉริยะ MBF และเคร่ืองทำาน้ำาอัลคาไลน์ไวทอป)  
    ต้ังแต่วันท่ี 6 สิงหาคม 2014 ถึง 5 กันยายน 2015
  (13 เดือน) 1,152,000 คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ    
   88,616 คะแนน)
3. ผู้ท่ีย่ืนความจำานงทริป Hi-Light China คร้ังท่ี 5 
   ไม่สามารถ นำายอดผลิตภัณฑ์ไวทอป  ไปรวมกับ
   โปรโมชั่นยอดศูนย์ประจำาเดือนได้

R
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2016 สู่ดินแดนแสนโรแมนติก
แกรนด์ออสเตรีย

ให้รางวัลกับตัวเอง และคนที่คุณรัก
ไปท่องเที่ยวออสเตรียดินแดนในฝันกับไทยธรรมนะคะ
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New Active Recruit 2015

เมษายน 2015 เมษายน 2015

มีนาคม 2015 มีนาคม 2015

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่�ยผ่�นศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน มีน�คม 2015

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย
 ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 600,230 บาท

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ
ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย 1,000,635 บาท

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่�ยผ่�นศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน มีน�คม 2015

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน�่ยผ่�นศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน เมษ�ยน 2015

คุณบุษยพรรณ ประทุมราช
ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ  จ.จันทบุรี

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 1,007,380 บาท

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่�ยผ่�นศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน เมษ�ยน 2015

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย
 ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 516,220 บาท

มีนาคม 2015 เมษายน 2015

คุณธกร  กันฒะวงศ์
ผู้ที่มียอด New Active Recruit 
สูงสุดประจำาเดือน มีนาคม 2015
มียอด New Active Recruit 
จำานวน 6 ท่าน

คุณภูมิพัฒน์  สิทธิโรจน์อมร
ผู้ที่มียอด New Active Recruit 
สูงสุด ประจำาเดือน มีนาคม 2015 
มียอด New Active Recruit 
จำานวน 6 ท่าน

คุณขรินทิพย์  มั่นศรีจันทร์
ผู้ที่มียอด New Active Recruit 
สูงสุด ประจำาเดือน มีนาคม 2015
มียอด New Active Recruit 
จำานวน 6 ท่าน

คุณจาริญา  ทิพย์โอสถ
ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำาเดือน มีนาคม 2015
มียอด New Active Recruit 
จำานวน 6 ท่าน

คุณครองขวัญ  มาศวรรณา
ผู้ที่มียอด New Active Recruit 
สูงสุด ประจำาเดือน เมษายน 2015
มียอด New Active Recruit 
จำานวน 18 ท่าน
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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 150 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

ขอเรียนเชิญพี่น้องครอบครัวไทยธรรม เข้าร่วมงาน Booming 
ThaiDham คร้ังท่ี 19 ตัวเลขแห่งความร่ำารวย และโชคลาภ พบกับความรู้
ที่น่าสนใจในการย้อนวัยสมอง Reverse Brain Aging โดยทีม
วิทยากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ตื่นตาตื่นใจกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และ
แผนการทำางานแบบก้าวไปท่ีไหน ก้าวไปด้วยกัน ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ 
กับพี่น้องครอบครัวไทยธรรม  พบเพื่อนใหม่ๆ  สดใสกับเพื่อนเก่า 
เตรียมตัวเตรียมใจ  กลับคืนสู่วัย  16  อีกครั้ง ในค่ำาคืนแห่งวัยเยาว์
อันแสนหวาน Only Sixteen    

ก้าวสู่ครึ่งปีหลังแห่งความโชติช่วงชัชวาล 2015 ร่วมกับ
ครอบครัวไทยธรรม ร่วมเป็นส่วนสำาคัญในงานสัมมนาท่ีแสนอบอุ่น เต็มไปด้วย
ไมตรีจิต มิตรภาพ และความรัก ด้วย 2 เงื่อนไขที่ท่านทำาได้แน่นอน 

Booming ThaiDham ครั้งที่ 19

1. เป็นผู้นำาระดับโกเมนขึ้นไป
2. มียอดกลุ่มส่วนตัว (PGPV-แผนหลัก) 100,000 บาท สะสม
ในระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. – มิ.ย. 2015

แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์สู่ความสำาเร็จกับพี่ๆน้องๆ
ไทยธรรม สร้างสรรค์สังคมแห่งความดีงาม มาร่วมเป็นครอบครัวท่ี 2 กับเรา 
เปิดโอกาสดีๆ ให้กับชีวิต เปิดโลกธุรกิจอิสระ สัมผัสความรัก และพลังแห่งรัก 
จากไทยธรรม อัลไลแอนซ์

สนใจสอบถามรายละเอียด และแจ้งความจำานงเข้าร่วมงาน
ได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-363-7699 

รุ่น “ย้อนวัยกับไทยธรรม” 
    21-23 สิงหาคม 2015

Reverse
Aging

Booming ThaiDham
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ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ศูนย์บางคอแหลม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 291-8789

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

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.เมือง จ.พัทลุง โทร. (074) 615-599

ศูนย์ อ.เมือง (โรบินสัน) จ.จันทบุรี โทร. (039) 327-352
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

ศูนย์สำาโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ โทร. (02) 394-2959

ศูนย์ใหญ่
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด

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

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : ต�่งจังหวัด

“ม�ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

      ครอบครัว ไทยธรรม”

ข่าว... ประชาสัมพันธ์

ต้องก�รศูนย์ใหญ่ในจังหวัดต่อไปนี้
ภาคกลาง
•	กรุงเทพฯ	
		(เขตละ	1	ศูนย์)
•	กาญจนบุรี
•	ฉะเชิงเทรา
•	ชัยนาท
•	ประจวบคีรีขันธ์
•	นนทบุรี
•	ปทุมธานี
•	พระนครศรีอยุธยา

•	ราชบุรี
•	ลพบุรี
•	สมุทรสงคราม
•	สมุทรสาคร
•	สุพรรณบุรี
•	สระบุรี
•	สิงห์บุรี
•	อ่างทอง
•	นครนายก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
•	กาฬสินธ์ุ
•	ขอนแก่น
•	ชัยภูมิ

•	นครพนม
•	นครราชสีมา
•	บุรีรัมย์
•	บึงกาฬ
•	มหาสารคาม

•	มุกดาหาร
•	ยโสธร

•	ร้อยเอ็ด
•	เลย
•	ศรีสะเกษ
•	สกลนคร
•	สุรินทร์
•	หนองคาย
•	หนองบัวล�าภู
•	อ�านาจเจริญ
•	อุดรธานี
•	อุบลราชธานี

ภาคเหนอื
•	เชียงราย
•	เชียงใหม ่

•	ตาก	(อ.เมือง)
•	น่าน 

•	พะเยา
•	เพชรบูรณ์
•	แม่ฮ่องสอน
•	ล�าปาง
•	ล�าพูน
•	สุโขทัย

ภาคใต้
•	กระบี่

•	นราธิวาส
•	ปัตตานี
•	ตรัง
•	พังงา
•	ภูเก็ต
•	ระนอง
•	สตูล
•	สงขลา	(อ.เมือง)

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

•	สุราษฎร์ธานี	
		(อ.เกาะพะงัน)	
•	สุราษฎร์ธานี	
		(อ.เกาะสมุย)
•	สุราษฎร์ธานี	
		(อ.เมือง)		
•	ยะลา

•	อุตรดิตถ์
•	ก�าแพงเพชร
•	พิจิตร
•	อุทัยธานี
•	พิษณุโลก

1. คุณปนัดดา วิถีพัฒน์ (มด)  

   โทร. 08-6367-7804 

2. คุณรัชชาภา ไชยมล (วิว)  

   โทร. 08-6358-8052     

ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ มีนโยบายในการกระจายศูนย์ใหญ่ทั่วประเทศ เพื่อรองรับโครงการใหม่ที่เตรียมเปิดตัว

ในปี 2015 นี้ จึงขอแจ้งให้พี่น้องไทยธรรมฯ ทราบถึงจังหวัดที่ยังไม่มีศูนย์ใหญ่ พี่น้องท่านใด หรือสายงานของ

พี่น้องท่านใดที่สนใจ สามารถยื่นแบบฟอร์มแสดงความจำานงเป็นศูนย์ใหญ่ได้ที่ ผู้จัดการเขต (Area Manager) 

และผู้ช่วยผู้จัดการเขต (Assistant Area Manager) ทุกท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้


