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บ้านนี้
ข อ ง เ ร า

 บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ได้เข้�ร่วมประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก
ในง�น budiuzor inova 2017 ท่ีประเทศโครเอเชีย ในเดือนพฤศจิก�ยนท่ีผ่�นม� 
โดยได้ส่งผลิตภัณฑ์เข�้ร่วมประกวด 4 ผลิตภัณฑ์ และได้รับร�งวัลสุดยอด
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก ดังนี้

ผลิตภัณฑ์รางวัล
นวัตกรรมโลก 2017 
ประเทศโครเอเชีย4 

	 บริษัท	 ไทยธรรม	 อัลไลแอนซ์	 ขอกราบขอบพระคุณพ่ีน้อง
ครอบครัวไทยธรรมทุกท่าน	ท่ีได้มีอุปการคุณแก่บริษัทฯ	เสมอมา	โดย
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไทยธรรม	 ในการดูแลสุขภาพของท่าน	 และ
คนที่ท่านรัก	 บริษัทฯ	 ให้สัญญาว่า	 เราจะทำาการพัฒนาผลิตภัณฑ์	
การให้บริการ	 และการฝึกอบรมอย่างไม่หยุดยั้ง	 เพื่อให้เรา	 พี่น้อง
ครอบครัวไทยธรรม	 ได้ร่วมกันก้าวไปอย่างมั่นคง	 โดยใช้ความรัก	
และความปรารถนาดีที่มีต่อกัน	และต่อเพื่อนมนุษย์	เป็นสิ่งนำาทาง

Be Drinks Gold 
รางวัลเหรียญเงิน
สุดยอดนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์โลก 
budiuzor inova 2017

Prommi Pluz 
รางวัลเหรียญทอง
สุดยอดนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์โลก 
budiuzor inova 2017

Max Slene 
รางวัลเหรียญเงิน
สุดยอดนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์โลก 
budiuzor inova 2017

Hair Boost Lotion 
รางวัลเหรียญเงิน
สุดยอดนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์โลก 
budiuzor inova 2017
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	 ดิฉันเคยมีปัญหาเร่ืองสุขภาพ		เวลามีประจำาเดือนจะ
ปวดท้องมากๆ	เป็นมานานต้ังแต่สมัยสาวๆ	พอมีครอบครัวก็ย่ิง
ปวดมากข้ึน	จึงไปพบแพทย์ด้านสูตินรีเวช	พบว่าดิฉันเป็นเน้ืองอก
ในโพรงมดลูก	ขนาดประมาณ	12.5	เซนติเมตร	ทำาให้พุงใหญ่
เหมือนคนท้อง	5	เดือน	ซ่ึงเป็นผลมาจากการทำาเด็กหลอดแก้ว	
แพทย์แนะนำาให้ผ่าตัดออก	 แต่ดิฉันไม่อยากผ่าตัด	 ก็ทนปวด
เรื่อยมา	จนกระท่ัง	ได้รู้จักกับคุณมณฑา	รัตนพันธ์	ผู้อำานวยการ
ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม	อ.ไชยา	จ.สุราษฎร์ธาน	ีซึ่งแนะนำาให้ดิฉัน
รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม	มีสารสกัดจาก
เมล็ดองุ่นผสมสารสกัดจากมะเขือเทศ แอสต้าแซนทินเพ่ือ
การซ่อมแซมร่างกาย สารอาหารเพ่ือการต้านมะเร็ง สมุนไพรจีน
เพ่ือบำ�รุงร่�งก�ย และปรับสมดุลฮอร์โมน	หลังจากรับประทานไป	
6	เดือน		ดิฉันไปอัลตร้าซาวด์อีกครั้ง		ผลปรากฏว่า		เนื้องอก
ขนาดเล็กลงคร่ึงเซนติเมตร	ดิฉันรับประทานต่อเน่ืองอีก	6	เดือน	
ก็ไปตรวจอีก	 เน้ืองอกก็มีขนาดเเล็กลงอีก	 คร้ังสุดท้ายท่ีไปตรวจ	
เนื้องอกขนาดเล็กลงเหลือ	6		เซนติเมตร		ถุงน้ำาที่ปีกมดลูก
ทั้งสองข้างก็หายไป	 รู้สึกดีใจมากๆ	 เหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัล
ท่ี	1	เลยค่ะ	ทำาให้ดิฉันไม่ต้องข้ึนเขียงให้แพทย์ผ่าตัดอีกแล้ว	แถม
หน้าตาผิวพรรณก็เปล่ียนไป	 ดูดีข้ึน	 เป็นสาวข้ึน	คนรู้จักก็มักจะ
ถามว่าไปทำาอะไรมาดูไม่แก่เลย	ดิฉันต้องขอขอบคุณ	คุณมณฑา
รัตนพันธ์	ท่ีแนะนำาให้รู้จักกับไทยธรรม	ขอบคุณตัวเองท่ีตัดสินใจ
ใช้ผลิตภัณฑ์ไทยธรรม	และขอขอบคุณผู้บริหาร	บริษัท	ไทยธรรมฯ	
คุณจารุณี	เดส์แน็ช	และ	ดร.	อาริญา	สาริกะภูติ	ที่มีผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารที่ดี	มีคุณภาพ	ให้คนไทยใช้ดูแลสุขภาพค่ะ

ครั้งสุดท้ายที่ไปตรวจ 
เนื้องอกขนาดเล็กลงเหลือ 

6 ซม. ถุงน้ำาที่ปีกมดลูก
ทั้งสองข้างก็หายไป 

รู้สึกดีใจมากๆ เหมือน
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 

เลยค่ะ ทำาให้ดิฉันไม่ต้องขึ้นเขียง
ให้แพทย์ผ่าตัดอีกแล้ว

คุณพิมพ์ใจ รุ่งโรจนารักษ์ 
อายุ 52 ปี  จ.สุราษฎร์ธานี
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คุณโสน  โพธิ์คำา   
 อายุ  52 ปี จ.พิษณุโลก
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	 ดิฉันมีปัญหาสุขภาพในเรื่องของโรคภูมิแพ้	ที่เป็นมาตั้งแต	่
อายุ	15	ปี	เคยใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาหลายยี่ห้อ	แต่ไม่เห็นผล
ทำาธุรกิจมาก็เยอะ	แต่ก็ไม่ประสบผลสำาเร็จแบบท่ีเค้าโฆษณาไว้	จนได้
ลองใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัท	ไทยธรรมฯ	ส่ิงท่ีดิฉันเห็นผล
อย่างแรกเลย		คืออาการภูมิแพ้ที่เป็นมานานหลายปีดีขึ้นมากๆ	ค่ะ
รู้สึกประทับใจ	จึงเริ่มทำาเป็นธุรกิจ	ทำาได้เพียง	15	วัน	ก็ตกใจมาก	
เพราะไม่คิดว่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีขนาดนี้	 ดิฉันจึงเริ่มแนะนำา
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรมให้กับคนรอบข้าง	 ทั้งพี่น้อง	
เพ่ือน	และคนรู้จักได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมด้วย	รู้สึกดีใจมาก
ท่ีสามารถทำาให้คนท่ีเรารักมีสุขภาพท่ีดีข้ึนได้	ตามมาด้วยการมีรายได้
ที่เพิ่มขึ้น	

	 ดิฉันคิดว่าความสำาเร็จในการทำางาน			ที่เราสามารถทำาได้
ด้วยตัวของเราเอง	คือการนำาความรู้ที่เราม	ีและสิ่งดีๆ	ที่มีอยู่ในตัว
ของเรา	ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อคนรอบข้าง	สำาหรับตัวดิฉันเอง
มีเหตุผลเพียง	 5	 ข้อ	 ที่ทำาให้ดิฉันตัดสินใจที่จะทำาธุรกิจกับบริษัท	
ไทยธรรมฯ
1.	สร้างฐานด้วยแรงดึงดูดจากสุขภาพที่ดี
2.	ให้กำาลังใจกับทุกคนที่กำาลังย่อท้อ
3.	เชื่อมั่นในตัวสินค้า	และรูปแบบการบริหารของบริษัทฯ
4.	ประสบการณ์ของเรามาจากการปฏิบัติ
5.	มีรายได้ที่มั่นคง

	 ไม่เช่ือก็ต้องเช่ือค่ะ	 ในเดือนท่ี	 3	 ดิฉันมีรายได้ถึง	 5	หลัก	
รู้สึกดีใจมาก	เพราะนอกจากจะได้ผลตอบแทนท่ีสูงแล้ว	ยังมีสุขภาพที่
แข็งแรง	หน้าตา	ผิวพรรณก็ดูสวยข้ึน	จนเพ่ือนๆ	มาทัก	ดิฉันจึงแนะนำา
ให้เพื่อนๆ	 ได้ลองใช้บ้าง	 เพื่อนก็มีสุขภาพที่ดี	 และมีรายได้เพิ่มขึ้น
จากธุรกิจไทยธรรมด้วย	

	 สุดท้ายนี้ดิฉันขอฝากถึงคนที่กำาลังมองหาธุรกิจ	ที่จะทำาให้
ท่านมีท้ังสุขภาพท่ีดี	และมีรายได้ท่ีม่ันคง	บริษัท	ไทยธรรม	อัลไลแอนซ์	
เป็นบริษัทฯ	ท่ีมีผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ	และมีแผนการตลาดไม่ซับซ้อน	
รักษายอดต่ำา		ไม่กำาหนดเวลา		ตำาแหน่งขึ้นแล้วไม่ตก		ดิฉันต้อง
ขอขอบคุณ	บริษัท	ไทยธรรมฯ	และผู้บริหารของ	บริษัท	ไทยธรรมฯ	
ที่ทำาให้ดิฉันประสบผลสำาเร็จในเรื่องธุรกิจ	และมีสุขภาพที่ดีด้วยค่ะ

ก้าวให้ไกล
ไปให้ถึง

รู้สึกประทับใจ
 จึงเริ่มทำาเป็นธุรกิจ
 ทำาได้เพียง 15 วัน
 ก็ตกใจมาก เพราะ

ไม่คิดว่าจะได้
ผลตอบแทนที่ดีขนาดนี้
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ศาสตร์แห่งคลื่นพลังงานเพื่อการบำาบัด
แม่เหล็กบำาบัด 

 การบำาบัดด้วยคลื่นแม่เหล็ก	 เป็นศาสตร์หนึ่งของคลื่น
พลังงานเพ่ือการบำาบัด	(Energy	Medicine)	แท้จริงแล้วโลกของเรา
อยู่ในสนามแม่เหล็ก	แก่นโลกมีองค์ประกอบหลักเป็นเหล็ก	แก่นโลก
ช้ันใน	(Inner	Core)	มีความกดดันสูง	จึงมีสถานะเป็นของแข็ง	ส่วน
แก่นโลกช้ันนอก	(Outer	Core)	มีความกดดันน้อยกว่า	จึงมีสถานะ
เป็นของเหลวหนืด			แก่นโลกช้ันในมีอุณหภูมิสูงกว่าแก่นโลกช้ันนอก	
พลังงานความร้อนจากแก่นโลกช้ันใน	จึงถ่ายเทข้ึนสู่แก่นโลกช้ันนอก
ด้วยการพาความร้อน	(Convection)	เหล็กหลอมละลายเคลื่อนที่
หมุนวนอย่างช้าๆ	 ทำาให้เกิดการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้า	 และ
เหน่ียวนำาให้เกิดสนามแม่เหล็กโลก	(The	Earth’s	magnetic	field)		
สนามแม่เหล็กโลกเป็นส่ิงท่ีจำาเป็นท่ีเอ้ืออำานวยในการดำารงชีวิต		
หากปราศจากสนามแม่เหล็กโลกแล้ว	 	 อนุภาคพลังงานสูงจาก
ดวงอาทิตย์	 และอวกาศ	 จะพุ่งชนพื้นผิวโลก	 ทำาให้สิ่งมีชีวิตไม่
สามารถดำารงอยู่ได้	
 

	 สนามแม่เหล็กมีอยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกสิ่ง	 รวมทั้งร่างกาย
ของมนุษย	์นักวิทย�ศ�สตร์กลุ่มหนึ่งเชื่อว่� คว�มไม่สมดุลของ
สน�มแม่เหล็กในร่�งก�ยมนุษย์ทำ�ให้เกิดคว�มเจ็บปวด และโรคภัย 
แนวคิดน้ี ทำ�ให้เกิดทฤษฎีก�รใช้แม่เหล็ก เพ่ือคืนคว�มสมดุลให้กับ
พลังงานของร่�งก�ย คืนสุขภ�พท่ีดี และลดคว�มเจ็บปวด	แม่เหล็ก
เป็นแหล่งผลิตคลื่นพลังงานที่เรียกว่า	 สนามแม่เหล็ก	 ซึ่งปล่อย
คล่ืนพลังท่ีคงท่ี	โดยปกติแล้วแม่เหล็กถูกสร้างข้ึนจากโลหะ	อย่างเช่น	
เหล็ก	หรือโลหะผสม	(คือมีโลหะมากกว่า	1	ชนิดข้ึนไปผสมกัน)	มี
งานวิจัยข้ันเร่ิมต้นโดยสถาบันสุขภาพของประเทศจีน	 ทำาการวิจัย
เร่ืองการใช้แม่เหล็กลดความเจ็บปวด	และพบว่าได้ผลดี	การบำาบัดโดย
แม่เหล็ก	 เป็นแพทย์ทางเลือกชนิดหน่ึง	 ท่ีใช้แม่เหล็กชนิดท่ีอยู่กับท่ี	
(Static	Magnetic)	เพื่อลดความเจ็บปวด		และการบำาบัดปัญหา
สุขภาพอื่นๆ	 รูปแบบของการบำาบัดโดยแม่เหล็กมีตั้งแต่	 การนำา
มาทำาสร้อยข้อมือ	แหวน	หรือแผ่นรองรองเท้า	เส้ือช้ันใน	กางเกงใน	
หรือผลิตภัณฑ์เส้นใยอื่นๆ	ที่ใช้ประจำาตัว	หรือประจำาบ้าน
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1. กระตุ้นการไหลเวียน และปรับสมดุล
    ความดันโลหิต

•	ทำาให้เกิดสนามแม่เหล็กบนร่างกาย			ทำาให้เซลล์ร่างกาย
มีพลังงานขึ้น	และกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต
•	ทำาให้เซลล์ร่างกายได้รับสารอาหารมากขึ้น	เนื่องจากเลือด
ไหลเวียนไปเล้ียงดีข้ึน		เซลล์ได้รับออกซิเจนเพ่ิมมากข้ึน		และ
มีการกำาจัดของเสียได้ดีขึ้น
•	กำาจัดสารพิษต่างๆ	ออกจากเซลล์
•	ทำาให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนเอ็นโดรฟิน			ซึ่งเป็นฮอร์โมน
แห่งความสุขมากขึ้น
•	ลดความเจ็บปวด	และทำาให้บาดแผลหายเร็วขึ้น	บริเวณที่
บาดเจ็บเยียวยาตัวเองได้เร็วขึ้น

2. กระตุ้นภูมิต้านทาน และลดการอักเสบ

•	กระตุ้นภูมิต้านทาน	
•	ทำาให้ต่อมไร้ท่อทำางานได้ดีขึ ้น	การผลิตฮอร์โมนเป็นไป
อย่างปกติ
•	 ทำาให้เอนไซม์ที่เกี่ยวกับการอักเสบ	 และบาดเจ็บทำางานได้
ดีขึ้น	 ลดบวม	 ลดการฝืดเคืองของข้อ	 ลดความเป็นกรดใน
บริเวณที่บาดเจ็บ	หรือบาดแผล	ลดอักเสบ

3. ลดความเจ็บปวด ปรับสมดุลฮอร์โมน 
เพิ่มออกซิเจนให้เซลล์

•	สนามแม่เหล็กสามารถปรับสมดุลบาดแผล	และบริเวณที่
เจ็บปวด	 ซึ่งเป็นบริเวณที่ขาดออกซิเจน	 และขาดสมดุลของ
กรด-ด่าง	การไหลเวียนเลือดไม่สะดวก	ให้กลับสู่สภาพที่ปกติ
•	สนามแม่เหล็กสามารถปรับสมดุลของการทำางานของเอนไซม์	
และขบวนการทางเคมีต่างๆ	 โดยส่งคลื่นความถี่ต่ำา	 ทำาให้
ช่วยบรรเทาความเจ็บปวด	และการอักเสบ	การบาดเจ็บ	หรือ
บาดแผล	ในบริเวณท่ีเส้นใยแม่เหล็กสัมผัส	เช่น	ในกรณีท่ีรัดเอว
แม่เหล็ก	จะบรรเทาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง	และอวัยวะ
ภายในบริเวณนั้น

เส้นใยแม่เหล็กทำางานอย่างไร

ผลข้างเคียง
•	แม่เหล็กมีความปลอดภัย	และยังไม่มีรายงานถึงผลข้างเคียง
ในการใช้
•	 แหล่งผลิต	 และมาตรฐานการผลิตเส้นใย	หรือผลิตภัณฑ์
แม่เหล็กเพื่อการบำาบัดมีความสำาคัญในการเลือกซื้อเลือกใช้
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คล่ืนฟาร์ อินฟราเรด

	 คลื่นฟาร์	อินฟราเรด	(	Far	 Infrared	)	หรือรังสีใต้แดง
ระยะไกล	มีความยาวช่วงคล่ืน	4	–	14	ไมโครเมตร		ฟาร์	อนิฟราเรด
เป็นรูปแบบพลังงานในรูปคลื่นความร้อน	 ซึ่งปกติได้จากแสงอาทิตย์	
ซ่ึงมนุษย์ไม่อาจเห็นได้ด้วยตาเปล่า	 เป็นคล่ืนท่ีถูกปล่อยออกจากร่างกาย
สิ่งมีชีวิต	จึงถูกเรียกว่า	ไบโอเอ็นเนอร์จ	ี(Bioenergy)	เป็นช่วงคลื่น
ซ่ึงมีผลในการบำาบัดรักษาโรค	แบบท่ีคนโบราณใช้คล่ืนช่วงน้ีปล่อยพลัง
แห่งการบำาบัดออกจากฝ่ามือโดยไม่ต้องใช้ยา
	 มีงานวิจัยมากมายที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์โลก
สนับสนุนว่า	การใช้คล่ืนฟาร์	อนิฟราเรด	ให้ผลยับย้ังการเจริญเติบโต	
และป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็ง	โดยหลักการเพิ่มอุณหภูมิร่างกายใน
บริเวณที่โดนคลื่นฟาร์	 อินฟราเรด	 ลดการบวม	 และคั่งน้ำา	 และ
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต	และน้ำาเหลืองในบริเวณนั้น	
	 นพ.	Nobuhiro	Yoshimizu	ได้เขียนไว้ในหนังสือของท่าน
ท่ีมีช่ือว่า		The		Fourth		Treatment		for		Medical		Refugees	ว่า
หากอุณหภูมิของร่างกายลดลงเพียง	1	องศาเซลเซียส	ภาวะภูมิต้านทาน
ของเราจะลดลงถึง	 40%	 และหากเราเพิ่มอุณหภูมิร่างกายของเรา
เพียง	1	องศาเซลเซียส	ภูมิต้านทานของเราจะเพ่ิมข้ึนถึง	40%	และ
อุณหภูมิระหว่าง	40	oC	-	42	oC	เป็นพิษต่อเซลล์	ในสภาพแวดล้อม
ที่เป็นกรด	นั่นคือเซลล์มะเร็งนั่นเอง
	 เส้นใย	MBF®	จากบริษัท	Vitop	Bioenergy	สามารถเพิ่ม
อุณหภูมิในบริเวณท่ีสัมผัสได้ถึง	2	oC	-	3	oC	และลึกลงใต้ผิวหนังได้	
2	นิ้วครึ่ง	-	3	นิ้ว	ซึ่งจะทำาให้อุณหภูมิบริเวณที่เส้นใยสัมผัสเพิ่มสูง
ได้ถึง	40	oC	
	 ในปี	2001	มีงานวิจัยการทดสอบเส้นใยของเสื้อชั้นในสตร	ี
Vitop	กับผู้ป่วยท่ีมีเน้ืองอกท่ีหน้าอก	จำานวน	112	คน	ซ่ึงถูกแบ่งออก
เป็น	2	กลุ่ม	กลุ่มหนึ่งจำานวน	56	คน	ใส่เสื้อชั้นในธรรมดา	และ
อีกกลุ่มหน่ึงใส่เส้ือช้ันในสตรีของ		Vitop		ซ่ึงผลิตจากเส้นใย		MBF®  

References :
1. Far infrared ray (FIR) therapy: An effective and oncological safe 
treatmentmodality for breast cancer related lymphedema Ke Lia,, et al. 
2. Effects of far-infrared Onnetsu therapy on rheumatoid arthritis 
and cancer, Kazuko Tatsumura
3. Biological effects and medical applications of infrared radiation
Shang-Ru Tsaia,b, Michael R. Hamblinb

กับการป้องกัน และร่วมบำาบัดมะเร็ง

ภายในระยะเวลา	 3	 เดือน	 ผลการตรวจร่างกายผู้ป่วยท้ังสองกลุ่ม	
ปรากฏว่า	กลุ่มผู้ป่วยท่ีใส่เส้ือช้ันในของ	Vitop		รายงานว่า	อาการ
เจ็บปวดหน้าอกลดลง	 และในบางรายมีขนาดของเนื้องอกลดลง	
โดยอัตราของผู้ป่วยเนื้องอกที่หน้าอกที่มีอาการดีขึ้น	มีถึง	78.5%	
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อัลฟา ไลโปอิค แอซิด  – 
อะเซทิล แอล คาร์นิทีน  

	 ในเซลล์ของเรามีอวัยวะเล็กๆ	 อยู่หลายอวัยวะ	 แต่มี
อวัยวะหนึ่ง	ซึ่งมีความสำาคัญมาก	ทำ�หน้�ที่เป็นเหมือนโรงง�นที่
ผลิตพลังง�นให้เซลล์ใช้ คือ ไมโตคอนเดียร (Mitochondria) 
เซลล์แต่ละเซลล์จะมีไมโตคอนเดียรระดับหลักร้อย	 ถึงหลักพัน	
ขึ้นกับว่าเซลล์นั้นต้องใช้พลังงานในการดำารงชีวิตมากแค่ไหน		
เซลล์ท่ีต้องใช้พลังงานมาก		ก็จะมีจำานวนไมโตคอนเดียรมากไปด้วย
มีการประมาณการว่า	เซลล์หัวใจ	1	เซลล์	มีจำานวนไมโตคอนเดียร
ถึง	5,000	ช้ิน	นอกจากเซลล์หัวใจแล้ว	เซลล์ท่ีใช้พลังงานมากอื่นๆ	
ก็จะมี	เซลล์ตับ	เซลล์ไต	เซลล์สมอง	เซลล์กล้ามเนื้อ	และเซลล์
ในอวัยวะที่ผลิตฮอร์โมน

	 ไมโตคอนเดียรในร่างกายมนุษย์	 มีจำานวนมากถึง	
1,000,000,000,000,000	 	 (หนึ่งพันล้านล้าน)	 	 ไมโตคอนเดียร	
ทำ�หน�้ที่ผลิตพลังง�นถึง 90% ของร�่งก�ย	 ไมโตคอนเดียร
เป็นอวัยวะที่มีคุณสมบัติพิเศษ	เพราะมีเยื่อหุ้มเซลล์	และมี	DNA	

สารอาหาร
ชะลอวัย

ของตัวเอง	นั่นคือ	มียีนส์ของตัวเอง	ซึ่งไม่อยู่ภายใต้การควบคุม
ของยีนส์ในเซลล	์ ไมโตคอนเดียรแบ่งตัวเองได้	 ลดจำานวนลงได้	
และเพิ่มจำานวนได้เอง

	 สารอาหารหลายชนิด	 มีความสำาคัญต่อการมีชีวิตรอด	
การเพ่ิมจำานวน	และการผลิตพลังงานภายในไมโตคอนเดียร	หน่ึงใน
สารท่ีมีความสำาคัญกับไมโตคอนเดียร	คือ	อัลฟา	ไลโปอิค	แอซิด

 อัลฟ� ไลโปอิค แอซิด	 เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มี
ประสิทธิภาพสูง	และมีคุณสมบัติละลายได้ทั้งในน้ำา	และน้ำามัน	
ทำาให้มันผ่านเยื่อหุ้มสมองได้ด้วย	 	 ร่างกายของเราผลิตอัลฟา	
ไลโปอิค	แอซิดได้เอง	แต่ผลิตได้เป็นจำานวนน้อยๆ		และเมื่อเรา
อายุมากขึ้นจะผลิตได้น้อยลงเร่ือยๆ	 เม่ือเราอายุประมาณ	 60	 ปี	
ปริมาณ	 อัลฟา	 ไลโปอิค	 แอซิด	 ที่เราผลิตได้จะน้อยมากๆ	 จน
เรารู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา

ระดับเซลล์ 
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บทบาทของอัลฟา ไลโปอิค แอซิด
ในร่างกาย
1. ป้องกันก�รเส่ือมของไมโตคอนเดียร และ DNA ในไมโตคอนเดียร 
อัลฟา	ไลโปอิค	แอซิด	จึงถูกจัดว่าเป็นสารอาหารชะลอความชรา
ระดับเซลล์	และยังเป็นปัจจัยร่วม	หรือ	Cofactor	ในกระบวนการ
หายใจระดับเซลล์	เพื่อผลิตพลังงานให้เซลล์ใช้ด้วย
2. ต้�นอนุมูลอิสระภ�ยในเซลล์  และภ�ยนอกเซลล ์ นอกจาก
เป็นส�รต้�นอนุมูลอิสระประสิทธิภ�พสูงแล้ว อัลฟ� ไลโปอิค 
แอซิด ยังมีคว�มส�ม�รถในก�รนำ�กลับม�ใช้ใหม่ (Recycle) ของ
ส�รต้�นอนุมูลอิสระภ�ยในร่�งก�ยท่ีสำ�คัญอีก 3 ชนิด คือ วิต�มินซี 
วิต�มินอี และกลูต�้ไธโอน	ซึ่งเป็นทั้งสารต้านอนุมูลอิสระ	และ
ทำาหน้าท่ีกำาจัดสารพิษภายในเซลล์	 การรับประทานอัลฟา	 ไลโปอิค	
แอซิด	จะไปเพิ่มระดับกลูต้าไธโอน	วิตามินซี	วิตามินอีในร่างกาย
ของเรา
3. ป้องกันโรคที่เกิดจ�กคว�มเสื่อมได้กว�้งขว�งม�กหล�ยชนิด 
รวมท้ังร่วมรักษ�โรคท่ีทำ�ให้ร่�งก�ยเกิดอนุมูลอิสระจำ�นวนม�ก 
เช่น	 โรคเครียด	 หรือการเจ็บป่วยเรื้อรัง	 หรือผู้ที่ร่างกายสัมผัส
กับสารพิษ	และมลภาวะในปริมาณมาก	และเป็นระยะเวลานาน	
กลุ่มท่ีรับประทานยาเคมีต่อเน่ืองเป็นเวลานาน	 รวมท้ังกลุ่มท่ีได้รับ
การรักษาด้วยเคมีบำาบัด	
				การรับประทาน	อัลฟา	ไลโปอิค	แอซิด	จะช่วยป้องกันอันตราย
ของเซลล์ร่างกาย	จากสภาวะ	และโรคต่างๆ	เช่น	โรคเบาหวาน	
สารพิษสะสม	 โรคไขมันในเลือดสูง	 โรคหัวใจ	 และหลอดเลือด	
เส้นเลือดในสมองตีบ	 หรือแตก	 ต้อกระจก	 อวัยวะภายในเสื่อม	
มะเร็ง	โรคระบบประสาท	และร่างกายเป็นอันตรายจากรังสี	และ
คลื่นต่างๆ	เช่น	คลื่นโทรศัพท์มือถือ	นอกจากนี้	อัลฟา	ไลโปอิค	
แอซิด	 ยังป้องกันคอลลาเจนใต้ผิวหนังเสื่อม	 และแข็ง	 จากการ

ถูกทำาลายโดยอนุมูลอิสระ	และยังป้องกัน	ผิว	ผม	เล็บ	ข้อต่อ	
กระดูก	และกระดูกอ่อนไม่ให้เสื่อมเร็ว	รวมทั้งป้องกันความชรา
ของผิวพรรณ
4. ป้องกันก�รเปลี่ยนแปลงของเซลล์ปกติเป็นเซลล์มะเร็ง
โดยการป้องกันอันตรายของ		DNA		หรือยีนส์ในเซลล์จากการ
กลายพันธุ	์ และป้องกัน	 RNA	 ที่ทำาหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนใน
เซลล์จากการกลายพันธุ์ด้วย
5. ล้�งพิษโลหะหนัก	โดยการจับโลหะหนักออกจากร่างกาย	อัลฟา	
ไลโปอิค	แอซิด	 เป็น	Chelating	Agent	 คือ	สารจับโลหะหนัก
ออกจากร่างกายทุกส่วนที่มีประสิทธิภาพสูงมาก			โดยเฉพาะ
ส�รปรอท  และยังจับโลหะหนักชนิดอื่นได้ด้วย  มีอ�ร์เซนิค 
ทองแดง เหล็กส่วนเกิน แคดเมียม สังกะสี แคลเซียมส่วนเกิน 
และตะกั่ว
6. ปรับสมดุลคว�มดันโลหิต
7. ปรับสมดุลน้ำ�ต�ลในเลือด

	 สารอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีความสำาคัญ	 และใช้ร่วมกับอัลฟา	
ไลโปอิค	 แอซิด	 ได้อย่างด	ี เป็นคู่เสริมสร้�งพลังง�น และ
เสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกัน	คือ	อะเซทิล	แอล	คาร์นิทีน	ซึ่งเป็น
รูปแบบของ	แอล	คาร์นิทีน	ท่ีผ่านเย่ือหุ้มสมองได้โดยตรง	ทำาให้
อะเซทิล	แอล	คาร์นิทีน	 เป็นกรดอะมิโนที่มีงานวิจัยจำานวนมาก
ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับสมอง	สารตัวน้ีเดิมท่ียุโรปถูกจดทะเบียนเป็นยา
มาก่อน	 และถูกจดเป็นอาหารเสริมในภายหลัง	 ในปี	 1980	
Acetyl-L-Carnitine	ถูกจดเป็นยาในยุโรป	เป็นยาสำาหรับรักษา
โรคหัวใจ	 และโรคทางระบบประสาทสมอง	 อีก	 14	 ปีถัดมา
คือในป	ี 1994	 มันถึงถูกจดทะเบียนได้เป็นอาหารเสริมในสหรัฐ	
ทำาให้มีการหาซื้อได้ทั่วไป	
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บทบาทของอะเซทิล แอล คาร์นิทีน 
ในร่างกาย
1. ป้องกันคว�มเสื่อมของไมโตคอนเดียร	โดยที่อะเซทิล	แอล	
คาร์นิทีน	โคเอนไซม	์คิวเท็น	และอัลฟา	ไลโปอิค	แอซิด	ทำางาน
ร่วมกันในการปกป้องไมโตคอนเดียร	 ทำาให้เรามีพลังงานพอที่จะมี
ชีวิตอยู	่
2. ซ่อมแซมเซลล์สมอง หรือเซลล์ประส�ทท่ีได้รับบ�ดเจ็บ หรือ
เส่ือม หรือเจ็บป่วย
3. ปกป้องเซลล์สมองไม่ให้เสียห�ยจ�กก�รข�ดเลือดชั่วขณะ
4. ปกป้องเซลล์สมองจ�กส�รพิษพวก Glutamate และ Ammonia 
ซึ่งสำาคัญมากกับผู้ป่วยโรคไต	 เพราะในผู้ป่วยโรคไต	 ร่างกายอาจ
มีแอมโมเนียเกิน	 เป็นพิษกับสมอง	แต่มีอะเซทิล	แอล	คาร์นิทีน	
ป้องกันอยู	่ก็จะลดอันตรายลง
5. เพ่ิมคว�มจำ�	มีงานวิจัยว่า	การรับประทาน	Acetyl-L-Carnitine	
ทำาให้อารมณ์ดีขึ้น	 ความจำาดีขึ้น	 ทั้งความจำาเดิม	 และความจำา
ใหม่ๆ	โดยการเพิ่มการสร้างสารสื่อประสาทที่ชื่อ	อะเซทิล	โคลีน	
(Acetylcholine)
6. เป็นคว�มหวังใหม่ของก�รป้องกัน หรือร่วมรักษ�คว�มจำ�เส่ือม
ชนิดอัลไซม์เมอร์	 โดยการไปลดการสะสมคราบสีเหลืองที่ทำาให้
สมองเสื่อม	ที่เรียกว่า	เบต้า	อะมิลอยด์	พลั๊ค	(Beta	Amyloid	
Plague)
7. เพิ่มพลังง�นให้กับเซลล์ทั่วร่�งก�ย	โดยการดึงไขมันเข้าไปใน
ไมโตคอนเดียร	ซ่ึงเป็นอวัยวะเล็กๆ	ในเซลล์	ไขมันท่ีถูกดึงเข้าไปจะถูก
เผาผลาญให้เกิดพลังงานให้เซลล์นำาไปใช้	คาร์นิทีนเป็นอาหารเสริม
อีกตัวหน่ึงที่ถูกจดเป็นยาด้วยในสหรัฐ	 ทำาให้กล้ามเนื้อหัวใจที่
อ่อนแรงทำางานได้ดีข้ึน	 และมีการนำามาใช้ในโรคกล้ามเน้ืออ่อนแรง	
ภาวะอ่อนแรง	อ่อนเปลี้ย	กล้ามเนื้อ	และหัวใจขาดพลังงาน
8. กระตุ้นภูมิต้�นท�น
9. ชะลอคว�มชร�	และลดเม็ดสีชนิดหน่ึง	ที่เป็นสัญลักษณ์
ของความแก่	 ท่ีช่ือไลโปฟิวซิน	 (Lipofuscin)	 ท่ีทำาให้เวลาคนแก่ตัว
ลง	ผิวจะเป็นจุดด่างๆ	ดำาๆ	บางทีก็เกิดจุดสีขาวๆ	หรือสีเหลืองๆ	
หรือสีน้ำาตาลๆ	ตามแขนขา
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พรมมิ สมุนไพรเพิ่มความสามารถ
ในการจดจำา และการเรียนรู้

	 งานวิจัยจากสำานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัย		มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง	พบว่า	การให้อาสาสมัครสุขภาพดี	อายุระหว่าง	30-40	ปี	
จำานวน	 19	 คน	 รับประทานสารสกัดพรมมิวันละ	 300	 มิลลิกรัม	
หลังอาหารเช้า	เป็นระยะเวลา		60		วัน		ทำาให้เพ่ิมความสามารถใน
การจดจำาของอาสาสมัครอย่างมีนัยสำาคัญ	เทียบกับกลุ่มท่ีกินยาหลอก	
โดยประเมินผลจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการจดจำา	n-back	
working	memory	test	งานวิจัยอีกหน่ึงช้ินจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พบว่า	 การรับประทานพรมมิ	 ทำาให้คลื่นสมองที่เป็นคลื่นอัลฟา	 มี
เพิ่มมากขึ้น	สร้างความรู้สึกสงบ	และผ่อนคลาย

References :
1.	การศึกษาผลของสารสกัดจาก	BACOPA MONNIERI WETTST	ท่ีมีต่อ
ความสามารถในการจดจำา	 โดยณัฐสุขวัญ	 รุ่งโรจน์วุฒิกุล	 สำานักวิชา
เวชศาสตร์ชะลอวัย	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2. Neuropsychopharmacological effects of the Ayurvedic 
    nootropic Bacopa monniera Linn. (Brahmi).
       3. Ven Murthy MR, et al. Scientific basis for the use of 
           Indian ayurvedic medicinal plants in the treatment 
             of neurodegenerative disorders: ashwagandha. 
                Cent Nerv Syst Agents Med Chem. (2010)

	 นอกจากเพ่ิมความสามารถในการจดจำาแล้ว	มีงานวิจัย
หลายชิ้น	 พบว่า	 สมุนไพรพรมมิ	 ใช้ลดความตื่นเต้น	 และ
คลายเครียดได้ด้วย	 งานวิจัยมีทั้งที่ทำาในผู้สูงอาย	ุ และคนใน
วัยหนุ่มสาว	 ประสิทธิภาพของสมุนไพรพรมมิในการนำามาใช้
คลายเครียด	ทำาให้สมุนไพรชนิดนี	้มีฤทธิ์เป็น	Adaptogenic	
Herbs	 ซึ่งทำาให้ร่างกายปรับตัวเข้ากับความเครียด	 ทั้งจาก
ภายใน	และภายนอกร่างกายได	้และถูกนำามาใช้ร่วมบำาบัดใน
โรคต่อมหมวกไตอ่อนแรง
	 กลไกในการเพ่ิมความสามารถในการจดจำาของพรมมิ	
เกิดจากการกระตุ้นการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาท	 โดย
การเพิ่มความเร็วในการสื่อสาร		รวมทั้งกระตุ้นการงอกใหม่
ของปลายประสาท	 และพรมมิยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
ประสิทธิภาพสูง	 ยังเพิ่มการไหลเวียนโลหิตที่ไปเลี้ยงสมอง	
ปกป้องเซลล์สมอง	และลดค่าการอักเสบของสมอง	
 พรมมิมีความปลอดภัย	เน่ืองจากมีการใช้มายาวนาน
ทั้งในตำารับยาไทย	 และตำารับยาอายุรเวทของอินเดีย	 มี
การศึกษาทั้งพิษเรื้อรัง	 พิษกึ่งเรื้อรัง	 และพิษเฉียบพลันใน
มนุษย์	ไม่พบพิษ	หรือผลข้างเคียง

พรมมิ (Bacopa monnieri) เป็นสมุนไพรดั้งเดิมที่มีการใช้ในการแพทย์อายุรเวทของอินเดีย 
มีสรรพคุณบำารุงความจำา บำารุงสมอง รักษาอาการไข้ รวมทั้งมีการใช้ในตำารับยาไทยหลายตำารับ
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ผมร่วงคือความทุกข์ใจ ไม่ว่าจะเกิดกับเพศใด 
วัยใด ไทยธรรมขอนำาเสนอสูตรอาหารเพื่อ
กระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมที่คุณรัก

วงจรการเติบโตของเส้นผมมี 3 ระยะ
1.	ระยะเติบโต	 (Anagen	Phase	หรือ	Growing	Phase)	
ต่อมผมอยู่ลึกในช้ันหนังแท้	 มีสีเข้ม	 เลือดมาเล้ียงมาก	ใช้เวลา
ประมาณ	1,000 วัน หรือ 3 ปี	 เป็นผมส่วนใหญ่	 ร้อยละ 
85-90	บนหนังศีรษะ
2.	ระยะเปลี่ยนแปลง		(Catagen		Phase)		เป็นระยะที่มี
การเปล่ียนแปลง	(Transitional	Phase)	ต่อมผมจะเล่ือนสูงข้ึน	
สีเร่ิมจางลง	 แยกตัวจากเส้นเลือดท่ีมาเล้ียง	 ใช้เวลาในระยะน้ี
ประมาณ	10 วัน หรือ 2-3 สัปด�ห ์	พบจำานวนน้อยมาก
3.	 ระยะหลุดร่วง	 (Telogen	 Phase)	 เป็นระยะหยุดเจริญ
เติบโต	 (Resting	Phase)	ผมจะเล่ือนตัวข้ึนอยู่ต่ำากว่าช่องเปิด
ต่อมไขมันเพียงเล็กน้อย	 และจะถูกผมระยะเติบโตที่เกิดใหม่	
มาแทนที	่ดันให้หลุดร่วงไป	ใช้เวลาประมาณ	100	วัน	หรือ	
3	เดือน

ปกติเส้นผมบนหนังศีรษะมีประมาณ	100,000	 เส้น	อยู่ในระยะ
หลุดร่วงร้อยละ	10-15		คือ	ประมาณ	10,000	เส้น	/	100	วัน	
ผมจึงร่วงเฉลี่ย	100	เส้นต่อวัน

สารสกัดจากใบตอง (Banana Leaf)	 ยืดระยะ
เวลาเติบโต	(Anagen	Phase)	ให้ผมอยู่บนหนังศีรษะนานข้ึน
ทำาให้เกิดการงอกของผมใหม	่และลดผมที่อยู่ในระยะหลุดร่วง	
(Telogen	Phase)	 ให้มีปริมาณน้อยลง	ทำาให้ผมร่วงน้อยลง	
ยับย้ังการเปล่ียนฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเทอโรน	(Testosterone)
เป็นไดไฮโดรเทสโทสเทอโรน	(Dihydrotestosterone)	สาเหตุ

และป้องกันผมร่วง

หลักของผมบางและผมร่วง	ทำาให้ลดปัญหาสิว	และหน้ามัน	และ	
ต่อมลูกหมากโตได้ด้วย

ผงเมล็ดฟักทอง  (Pumpkin Seed)  ยับยั้งการ
เปล่ียนฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเทอโรน		(Testosterone)		เป็น
ไดไฮโดรเทสโทสเทอโรน		(Dihydrotestosterone)		สาเหตุหลัก
ของผมบาง		และผมร่วง		ทำาให้ลดปัญหาสิว		และหน้ามัน		และ
ต่อมลูกหมากโตได้ด้วย

ซีลีเนียม  อะมิโน แอซิด  คีเลท  (Se AAC)  ป้องกัน
การหลุดร่วงของเส้นผม	ลดการเกิดรังแค	กระตุ้นการงอกใหม่ของ
เส้นผม

ซิงค์ อะมิโน แอซิด คีเลท (Zn AAC) ช่วยในการสร้าง
โปรตีนให้กับเส้นผม	 ตั้งแต่การเจริญเติบโต	 ทำาให้เส้นผมแข็งแรง	
ไม่เปราะหักง่าย

สารอาหารกระตุ้น
การงอกใหม่
ของเส้นผม เอกสารเพื่อการบรรยายภายในบริษัทฯเท่านั้น 
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	 ผมมีปัญหาเรื่องสุขภาพ	 คือมีค่าโคเลสเตอรอล	 และค่า
ไตรกลีเซอร์ไรด์สูง	 ทำาให้มักมีอาการมึนศีรษะอยู่บ่อยๆ	 คิดอะไร
ไม่ค่อยออก	 เหมือนคนความจำาเสื่อม	 หงุดหงิดง่าย	 จนได้ไปตรวจ
สุขภาพประจำาปี	 และพบว่าตัวเองมีค่าโคเลสเตอรอลสูงถึง	 300		
และค่าไตรกลีเซอร์ไรด์สูงถึง	 400	กว่า	ผมจึงเริ่มหันมาดูแลสุขภาพ	
ด้วยการควบคุมอาหาร	ออกกำาลังกาย	และรับประทานยาตามแพทย์ส่ัง
ช่วงแรกก็ผมปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	แต่ต่อมาก็คุมได้บ้างไม่ได้บ้าง	จน
ทำาให้ค่าโคเลสเตอรอล	 และค่าไตรกลีเซอร์ไรด์เพิ่มสูงขึ้นอีก	 ผมก็
พยายามดูแลตัวเอง	และพบแพทย์ทุก	3	เดือน	จนผมมีโอกาสฟังรายการ
วิทยุ	TDA	Healti		Secret	On	Radio	ทางคล่ืนความถ่ี	FM	101	Mhz.	
ที่คุณเปิ้ล	จารุณี	เดส์แน็ช	และคุณยุ้ย	ดร.	อาริญา	สาริกะภูต	ิเป็น
ผู้ดำาเนินรายการ		ก็เร่ิมสนใจ		จึงติดต่อไปท่ี		บริษัท		ไทยธรรมฯ	เพ่ือ
ขอคำาแนะนำา	 และผมได้พบกับโค้ชพิชา	 หรือคุณณพิชญา	 เลิศวาทิน	
ท่ีแนะนำาให้ผมรับประทานน้ำ�มันง�ข้ีม้อนผสมน้ำ�มันกระเทียม และ
สมุนไพรจีนช�ชงเพื่อก�รล้�งพิษ และช่วยระบ�ย ควบคู่ไปกับ
ควบคุมการรับประทาน	และออกกำาลังกาย	หลังจากรับประทานต่อเน่ือง

จากค่าโคเลสเตอรอล 300 ค่าไตรกลีเซอร์ไรด์ 400 กว่า หลังจากรับประทาน
ต่อเน่ืองตลอด 3 เดือน ผมไปพบแพทย์ตามนัด ผลปรากฏว่า ค่าโคเลสเตอรอล

ลดลงเหลือ 160 และค่าไตรกลีเซอร์ไรด์ก็ลดลงเหลือเพียง 143

คุณปาจรีย์   จุฑามณี 
อายุ 61 ปี    อาชีพ  แม่บ้าน

จังหวัด กรุงเทพฯ  

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

	 ดิฉันมีปัญหาในเร่ืองน้ำาหนักตัวท่ีมากถึง	87.5	กิโลกรัม	
จึงทำาให้มีอาการเจ็บที่บริเวณหัวเข่า	 และฝ่าเท้า	 ดิฉันคิดจะ
ลดน้ำาหนัก	 จึงออกกำาลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค	 และเข้า
ฟิตเนส	ในระยะเวลาเกือบ	1	ปี	น้ำาหนักลดลงไป	8	กิโลกรัม	
จนมีโอกาสรู้จักกับคุณจุฑามาศ	สังข์อ่อง	ที่แนะนำาให้มาตรวจ
สุขภาพเบื้องต้นกับโค้ชโต้ง	หรือคุณอัครรัสมิ์	พุทธยะศิริ	พบว่า	
ดิฉันมีภาวะไขมันเกาะตับ	 โค้ชโต้งแนะนำาให้ลองรับประทาน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม	 คือ	 สารอาหารบำารุงตับ 
สมุนไพรจีนช�ชงเพ่ือก�รล้�งพิษ และช่วยระบ�ย  และส�รสกัด
จ�กพรีไบโอติก และโพรไบโอติก	ร่วมกับการใช้สูตรลดน้ำาหนัก
แบบคีโตเจนิค	 ไดเอท	 ผ่านไปเพียง	 1	 สัปดาห	์ น้ำาหนักของ
ดิฉันลดไป	2.4	กิโลกรัม	โดยที่ไม่ต้องออกกำาลังกายเลย	ดิฉัน
จึงรับประทานต่อเน่ืองมาเร่ือยๆ	ประมาณ	2	เดือน	น้ำาหนักลดลง
ไปถึง		12.3		กิโลกรัม		ดิฉันรู้สึกดีใจมากเลยค่ะ		และท่ีสำาคัญ
เพื่อนร่วมงานต่างพากันทักว่าไปทำาอะไรมา		ดูผอมลง	สวยข้ึน
ไม่โทรมเลย		หลังจากน้ันดิฉันก็ทดลองหยุดรับประทานผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร	 แต่ยังควบคุมเรื่องของอาหารเพียงอย่างเดียว	

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ผ่านไปเพียง 1 สัปดาห์ น้ำาหนักของดิฉันลดไป 2.4 กิโลกรัม โดยที่ดิฉันไม่ต้อง
ออกกำาลังกายเลย ดิฉันจึงรับประทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆ ประมาณ 2 เดือน      

น้ำาหนักลดลงไปถึง 12.3 กิโลกรัม

Before 
มิ.ย. 60  87.5 Kg. 

After 
พ.ย. 60  75.2 Kg.

คุณเจียมจิตต์   มาสมบูรณ์     
อายุ 50 ปี    อาชีพ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

จังหวัด กรุงเทพฯ     
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หลังจากนั้นดิฉันก็ได้กลับไปตรวจอีกครั้ง ผลปรากฏว่า 
ไม่พบค่าของเชื้อมะเร็งอีกแล้ว ดิฉันดีใจมากๆ จึงติดตั้ง

เครื่องผลิตน้ำาอัลคาไลน์ไวทอปไว้ใช้ที่บ้าน
  ดิฉันเป็นคนหน่ึงท่ีประสบปัญหาด้านสุขภาพ	คือป่วยเป็น
มะเร็งตับมาเป็นระยะเวลานาน	 ดิฉันดูแลตัวเองด้วยการใช้ธรรมโอสถ	
ยาสมุนไพร	 และรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัท	
ไทยธรรมฯ	คือสารอาหารเพ่ือการบำารุงตับ	และสารสกัดเมล็ดองุ่น
ผสมสารสกัดจากมะเขือเทศมาประมาณ	1	ปี	จนมีสุขภาพที่ดีขึ้น	
และได้ทราบมาว่าเซลล์มะเร็งจะไม่สามารถอยู่ในสภาวะท่ีร่างกาย
มีความเป็นด่างอ่อนๆ	 และมีออกซิเจนในเลือดมากๆ	 ได้	 ซึ่งเป็น
คุณสมบัติของน้ำาด่างจากเครื่องผลิตน้ำ�อัลค�ไลน์ไวทอป	ดิฉันจึง
ซื้อน้ำาด่างที่ผลิตจากเครื่องผลิตน้ำาอัลคาไลน์ไวทอปมาดื่ม	เป็นน้ำา
ที่ดื่มง่าย	เพราะมีโมเลกุลเล็ก	เวลาดื่มจะรู้สึกนุ่มชุ่มคอ	เมื่อดื่มไป
สักระยะหน่ึง	ก็รู้สึกได้เลยว่าร่างกายสดช่ืนข้ึนกว่าเดิมมาก	หน้าตา
สดใสขึ้น	 หลังจากนั้นดิฉันก็ได้กลับไปตรวจอีกครั้ง	 ผลปรากฏว่า	
ไม่พบค่าของเชื้อมะเร็งอีกแล้ว	 ดิฉันดีใจมากๆ	 และคิดว่าน่าจะ
เป็นประโยชน์กับคนในครอบครัว	จึงติดตั้งเครื่องผลิตน้ำาอัลคาไลน์
ไวทอปไว้ใช้ที่บ้าน	ตอนนี้ทุกคนในบ้านก็เลยสุขภาพดี	 ไม่ป่วยง่าย	
หน้าตาสวยใสกันท้ังบ้านเลย		และดิฉันยังใช้ท่ีรัดเอวไวทอปสวมใส่
ตลอดเวลาอีกด้วยค่ะ	รู้สึกสบาย	ไม่ปวดหลังเลยค่ะ	อยากให้ทุกท่าน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

คุณนิพนธ์     เฮงสมบูรณ์      
อายุ  69  ปี    อาชีพ ข้าราชการบำานาญ

จังหวัด กรุงเทพฯ   

น้ำาหนักของดิฉันก็ยังคงเท่าเดิม	จนถึงปัจจุบันนี	้น้ำาหนัก
ก็ไม่เพิ่มขึ้นเลยค่ะ	 ดิฉันประทับใจมากๆ	 ขอขอบคุณ	
บริษัท	ไทยธรรมฯ	ที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆ	มีคุณภาพ	ให้เรา
ไว้ใช้ดูแลสุขภาพค่ะ

ได้ลองดื่มน้ำาด่างจากเครื่องผลิตน้ำาอัลคาไลน์ไวทอปดูนะคะ	 แล้ว
คุณจะติดใจ	ไม่อยากดื่มน้ำาทั่วๆ	ไปอีกเลยค่ะ

ตลอด	 3	 เดือน	 ผมไปพบแพทย์ตามนัด	 ผลปรากฏว่า	 ค่า
โคเลสเตอรอลลดลงเหลือ	 160	 และค่าไตรกลีเซอร์ไรด์ก็
ลดลงเหลือเพียง	143	ผมดีใจ	และประทับใจในผลิตภัณฑ์
ของไทยธรรมมาก	ผมต้องขอบคุณบริษัท	ไทยธรรมฯ	ที่มี
ผลิตภัณฑ์ดีๆ	 ที่ช่วยทำาให้ผมมีสุขภาพที่ดี	 และแข็งแรง
ขึ้นครับ
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ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

เหลือเชื่อมากเลยค่ะ ไม่คิดว่าเพียงแค่ใส่ถุงเท้าไวทอปก็สามารถ
ช่วยลดอาการปวด และอาการเท้าบวมได้

	 ผมมีปัญหาสุขภาพ	คือความดันโลหิตสูง	ทำาให้
มักมีอาการปวดหัว	มึนหัวอยู่บ่อยๆ	มีอาการเพลีย	ง่วงนอน	
และอยากจะนอนตลอดเวลา	ผมก็ได้แต่รับประทานยาแก้ปวด
อาการก็ดีข้ึนบ้าง	แต่วันต่อๆ	มา	ก็กลับมาปวดอีก	ปวดจน
นอนไม่หลับ	แถมยังปวดทุกวัน	และปวดมากข้ึนด้วย	ผมไป
ปรึกษาเภสัชกรท่ีร้านยา	ได้ยาแก้ปวดไมเกรนมารับประทาน
แต่ก็ไม่หาย	 จึงตัดสินใจไปพบแพทย์	 แพทย์แจ้งว่าผม
มีความดันโลหิตสูงถึง	 250	 ยังโชคดีที่เส้นเลือดไม่แตก	
แพทย์ก็จ่ายยามาให้รับประทานเพื่อบรรเทาอาการ		จนมี
โอกาสเห็นโพสต์ใน	Facebook	ของโค้ชหนู	หรือคุณนฤมล	
สังข์เกิดสุข	ท่ีโพสต์เก่ียวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือรักษา
โรคความดันโลหิต	 จึงติดต่อไป	 และได้รับคำาแนะนำาเรื่อง
วิธีฝึกหายใจ	เร่ืองอาหารการกิน	การออกกำาลังกาย	และให้
ผมรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม	 คือ
น้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมส�รสกัดเมล็ดองุ่น และ
น้ำ�มันง�ขี้ม้อนผสมน้ำ�มันกระเทียม	 	หลังจากรับประทาน	

ผมรับประทานต่อเนื่องประมาณ 3 สัปดาห์ 
ความดันโลหิตที่เคยสูงถึง 250 ก็ลดลงมาเหลือ 120

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

	 ดิฉันมีปัญหาน้ำาหนักตัวที่เกินมาตรฐาน	 เพราะว่าสูง
เพียง	150	 เซนติเมตร	แต่น้ำาหนักมากถึง	55	กิโลกรัม	มีแต่คน
ทักว่าอ้วน	 ดิฉันจึงเริ่มต้นลดน้ำาหนักอย่างจริงจัง	 ด้วยการควบคุม
อาหาร	 และออกกำาลังกายอย่างหนัก	 แต่น้ำาหนักก็ไม่ลง	 จึงเร่ิมมองหา
ตัวช่วย	 คือ	 ด่ืมกาแฟลดน้ำาหนัก	 และรับประทานยาลดความอ้วน	
น้ำาหนักก็ลงบ้างนะคะ	 แต่เวลาที่ดิฉันออกกำาลังกาย	 หรือทำางาน
ที่ต้องใช้กำาลัง	 ตามบริเวณข้อพับแขน	 ขาหนีบจะมีจุดสีแดงเล็กๆ	
ขึ้นเต็มเลยค่ะ	 คิดว่าเป็นผลข้างเคียงของยาลดความอ้วน	 ดิฉันจึง
หยุดใช้ยาอย่างเด็ดขาด	จนมีโอกาสเห็นโพสต์ใน	Facebook	ของ
โค้ชปุ๊ก	 หรือคุณมินทร์ลดา	 ฮกชุน	 และโค้ชเอิร์ท	 หรือคุณนเรศ	
จันทราพัฒนะ		เรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่มีผลข้างเคียงกับ
สุขภาพ	 จึงติดต่อไป	 โค้ชทั้ง	 2	 ได้นัดให้ดิฉันไปตรวจสุขภาพ
เบื้องต้น	พร้อมกับแนะนำาให้ใช้สูตรคีโตเจนิค	ไดเอท	ควบคู่กับใช้
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม	 คือ	 สมุนไพนจีนช�ชงเพื่อ
ก�รล้�งพิษ  และช่วยระบ�ย  ส�รสกัดจ�กพรีไบโอติก  และ
โพรไบโอติก  น้ำ�มันมะพร้�วสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น และน้ำ�มันปล�
สกัดชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น	 ผ่านไป	 1	 เดือนน้ำาหนักของ
ดิฉันลดลงไป	 2.5	 กิโลกรัม	 และได้กลับไปตรวจสุขภาพดูอีกครั้ง	

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ดิฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าภายใน 3 เดือน จะสามารถลดน้ำาหนักได้ถึง 7 กิโลกรัม

คุณเนื้อทอง  แดงโชติ             
อายุ  46  ปี     อาชีพ รับราชการ

จังหวัด ปราจีนบุรีี  

ผลปรากฏว่า	 ไขมันลดน้อยลง	 โค้ชทั้ง	 2	 จึงปรับเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์ให้ใหม่	 เป็นส�รสกัดแอลค�ร์นิทีนเพื่อกระชับ
สัดส่วน	และดื่มสมุนไพรจีนช�ชงเพื่อก�รล�้งพิษ และช่วย
ระบายตลอดวัน	และออกกำาลังกายร่วมด้วย	 เพียง	2	 เดือน
น้ำาหนักก็ลดไปอีก	4.5	กิโลกรัม	ดิฉันไม่อยากเช่ือเลยว่าภายใน	
3	เดือน	จะสามารถลดน้ำาหนักได้ถึง	7	กิโลกรัม	ดิฉันดีใจ
มากๆ	ค่ะ	ที่น้ำาหนักลดลง	และยังไม่มีผลข้างเคียงกับสุขภาพ
ด้วย	 ต้องขอขอบคุณโค้ชทั้ง	 2	 และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของไทยธรรม	ที่ทำาให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

After 
พ.ย. 60  48 Kg.

Before
ก.ย. 60  55 Kg.                      
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คุณวฤนดา จงอุดมชัยกิจ          
อายุ   53  ปี    อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด  กรุงเทพฯ

คุณวีระพงษ์  รัตนบุรี    
อายุ 39 ปี  อาชีพ  พนักงานบริษัทเอกชน  

จังหวัด นครศรีธรรมราช

	 เมื่อป	ี 2016	 ดิฉันเกิดอุบัติเหตุจนกระดูกเท้าร้าว	
แพทย์แจ้งว่าต้องเข้าเฝือกนาน	2	เดือน	แต่หลังจากใส่เฝือก
ได้เพียง	1	เดือน	ดิฉันมีความจำาเป็นต้องไปยืนทำาอาหารแทน
แม่ครัวท่ีร้าน	จึงขอแพทย์ถอดเฝือกก่อนกำาหนด	ตอนแรกแพทย์
ก็ไม่ยอม	 แต่ดิฉันอ้อนวอนจนได้ถอดเฝือก	 แต่แพทย์สั่งว่า
ห้ามยืน	หรือเดินโดยเด็ดขาด	นั่งรถก็ให้ยกเท้าสูง	ถึงที่หมาย
ก็ให้นอนอย่างเดียว	ดิฉันก็รับปาก	แต่ในความเป็นจริง	ดิฉัน
ต้องมายืนทำาอาหารตั้งแต	่ 9	 โมงเช้า	 ถึงประมาณทุ่มครึ่ง	
ตอนน้ันดิฉันรู้สึกปวดเท้ามาก	และเท้าก็บวมมากด้วย	ปวดจน
นอนไม่หลับ	จนนึกขึ้นมาได้ว่าดิฉันมีถุงเท้าไวทอปอยู่	คืนนั้น
จึงใส่นอน	 พร้อมกับรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำ�มัน
ผลกุหล�บสกัดผสมน้ำ�มันปล�สูตร EPA เข้มข้น และสารสกัด
จ�กกระดูกอ่อนปล�ฉล�มผสมคอลล�เจน	สักพักความปวด
ก็ทุเลาลง	 ทำาให้หลับได้ในคืนนั้น	 ตื่นเช้ามาก็แปลกใจมาก	
เพราะเท้าไม่บวม	 และไม่ปวดเลย	 ดิฉันเลยใส่ถุงเท้าไวทอป
ไปยืนทำาครัวด้วยตลอด	และรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อย่างต่อเนื่อง	 ประมาณ	 3	 เดือนก็กลับไปพบแพทย์อีกครั้ง	
ผลปรากฏว่า	กระดูกที่เคยร้าว	หายเกือบเป็นปกต	ิจนแพทย์

1	 สัปดาห์	 อาการปวดหัวก็ลดลง	 ผมรับประทานต่อเนื่อง
ประมาณ	 3	 สัปดาห	์ ความดันโลหิตที่เคยสูงถึง	 250	 ก็ลดลง
มาเหลือ	 120	 และหลังจากรับประทานครบ	 1	 เดือน	 ก็ไม่มี
อาการปวดหัวอีกเลย	 	 ผมดีใจมากๆ	 	 เพราะต่อไปนี้ผมไม่ต้อง
รับประทานยาแก้ปวด		หรือยาแก้ปวดหัวไมเกรนอีกแล้ว

เอ่ยปากชมเลยค่ะ	 เหลือเชื่อมากเลยค่ะ	 ไม่คิดว่าเพียงแค่ใส่
ถุงเท้าไวทอปก็สามารถช่วยลดอาการปวด	 และอาการเท้าบวมได้	
ดิฉันประทับใจในเส้นใยอัจฉริยะไวทอปมาก	จึงซ้ือท่ีปิดต�ไวทอป
ให้ทุกคนในครอบครัวใช้ด้วย	 และติดตั้งเครื่องผลิตน้ำ�อัลค�ไลน์
ไวทอปด้วยค่ะ	 ดิฉันต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ของบริษัท	 ไทยธรรมฯ	
ที่ทำาให้ดิฉัน	และครอบครัวมีสุขภาพที่ดี



16

New 
Active 
Recruit 

2017

คุณโสน  โพธิ์คำ�   

กันย�ยน   2017
ผู้ที่มียอด New Active Recruit 
สูงสุด ประจำาเดือน กันยายน 2017
มียอด New Active Recruit 
จำานวน 21 ท่าน

ตุล�คม    2017
ผู้ที่มียอด New Active Recruit 
สูงสุด ประจำาเดือน ตุลาคม  2017
มียอด New Active Recruit 
จำานวน 12 ท่าน

ตุลาคม 2017 ตุลาคม 2017

กันยายน 2017 กันยายน 2017

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่�ยผ่�นศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กันย�ยน 2017

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่�ยผ่�นศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กันย�ยน  2017

คุณมนต์สินี สิงห์กิจขจร
ศูนย์จำ�หน่�ยไทยธรรมฯ จ.จันทบุรี

มียอดจำ�หน่�ยผ่�นศูนย์ 1,231,440  บ�ท

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่�ยผ่�นศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน ตุล�คม  2017

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่�ยผ่�นศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน ตุล�คม  2017

คุณนเรศ จันทร�พัฒนะ
ศูนย์จำ�หน่�ยไทยธรรมฯ จ.ปร�จีนบุรี

มียอดจำ�หน่�ยผ่�นศูนย์ 1,046,980  บ�ท

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย
ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ  จ.สมุทรปร�ก�ร

มียอดจำ�หน่�ยผ�่นศูนย์ 450,070  บ�ท

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย
ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ  จ.สมุทรปร�ก�ร

มียอดจำ�หน่�ยผ�่นศูนย์ 431,545  บ�ท
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 ในเดือนพฤศจิก�ยน 2017 ที่ผ่�นม� บริษัท  
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด เข้�ร่วมประกวดผลิตภัณฑ์ 
คว้� 4 ร�งวัล จ�กเวทีประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก 
budiuzor inova 2017 ณ เมือง Osijek ประเทศโครเอเชีย 
จ�กก�รส่ง 4 ผลิตภัณฑ์เข�้ประกวด ดังนี้

Be Drinks Gold ร�งวัลเหรียญเงิน
สุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก	budiuzor	inova	2017
Prommi Pluz ร�งวัลเหรียญทอง
สุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก	budiuzor	inova	2017
Max Slene ร�งวัลเหรียญเงิน
สุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก	budiuzor	inova	2017
Hair Boost Lotion ร�งวัลเหรียญเงิน
สุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก	budiuzor	inova	2017

 เมื่อวันที่ 18-22 ตุล�คม 2017 บริษัท ไทยธรรม 
อัลไลแอนซ์ พ�เหล่�สม�ชิกครอบครัวไทยธรรม บินตรงสู่
นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เยี่ยมชมเมืองที่ได้รับก�ร
ยกย่องว่�สวย และน่�อยู่ท่ีสุดในโลก ชมห�ดบอนได ถ่�ยรูป
กับสะพ�นฮ�เบอร์ และโรงละครโอเปร่� เฮ้�ส์ ขึ้นกระเช�้ 
SCENIC WORLD สัมผัสเสน่ห์อันน�่ประทับใจของอุทย�น
แห่งช�ติบลูเม้�ท์เท่นส์ ดูคว�มน่�รักของจิงโจ้ และหมีโคอ�ล่� 
ณ สวนสัตว์พื้นเมือง ปิดท้�ยด้วยช้อปปิ้งกันอย�่งเต็มอิ่ม 
จุใจ แล้วพบกันใหม่ในทริปหน้� พ�คนที่คุณรักไปเที่ยวกับ
ไทยธรรมด้วยกันนะคะ

ผลิตภัณฑ์รางวัล
นวัตกรรมโลก 2017 
ประเทศโครเอเชีย4 
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สู่ดินแดนแห่งทะเลทรายสุดอัศจรรย์

ไปไต้หวันกับ 
Vitop Trip 2019 
    We love VITOP

ท่องเที่ยวดูไบ 5 วัน 3 คืน

2018

เยี่ยมชมกรุงอาบูดาบี้	 เมืองที่ได้รับการยกย่องว่า	 เป็นสรวงสวรรค์แห่งทะเลทราย	 นำาท่านชม	
Sheikh  Zayed Mosque		สุเหร่าประจำาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์		ท่ีใหญ่โตเป็นอันดับ		3		ของโลก	
ชม	Heritage Village	หมู่บ้านพ้ืนเมือง	จำาลองความเป็นอยู่ของชาวเบดูอินท่ีเคยเร่ร่อนอยู่ในทะเลทราย
เยี่ยมชมห้างดูไบ	 ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก	 และมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำาที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่
ภายใน	ชมน้ำาพุเต้นระบำาที่สวยงามติดอันดับต้นของโลก	ถ่ายรูปกับ	 “บุรจญ์ค�ลิฟ�”	ตึกที่สูงที่สุด
ในโลก	ชม	Medinat Jumeirah Souk	เวนิสแห่งดูไบ	ชมทัวร์ทะเลทรายแห่งความอัศจรรย์

พ�คนท่ีคุณรัก ท่องเท่ียวไปกับเร� ครอบครัวไทยธรรม ด้วยกติก�ท่ีคุณทำ�ได้ 
กติกาท่องเที่ยว

มีตำาแหน่งโกเมนขึ้นไป	
เก็บคะแนน	12	เดือน	(สิงหาคม	2017-
กรกฎาคม	2018)	ท่องเที่ยวประมาณ	ตุลาคม	
2018	
คะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัว	12	เดือน	สะสม
รวมกัน	360,000	คะแนน	(เฉลี่ยเดือนละ 
30,000		คะแนน)		และคะแนนยอดกลุ่ม
ของลูกโกเมนชั้นที่	1	รวมกัน	2,300,000	
คะแนน	(เฉลี่ยเดือนละ	192,000	คะแนน	
หากมีโกเมน	8	คน	เฉลี่ยยอดกลุ่มคนละ	
24,000	คะแนนต่อเดือน)
ต้องย่ืนใบสมัคร	Promotion	ท่องเท่ียวก่อนวันท่ี	
30	มิถุนายน	2018

กติกาท่องเที่ยว
เป็นผู้นำาที่เปิดศูนย์ใหญ่	หรือศูนย์ย่อย
มียอดจำาหน่ายไวทอป	(รวมผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะ	MBF® 
และเครื่องผลิตน้ำาอัลคาไลน์ไวทอป	ตั้งแต่วันที	่6	ธันวาคม	
2017	ถึง	5	ธันวาคม	2018	(12	เดือน)	1,500,000	
คะแนน	(เฉลี่ยเดือนละ	125,000	คะแนน)	
Vitop	Trip	2019	ไม่สามารถนำายอดผลิตภัณฑ์ไวทอป	ไปรวม
กับโปรโมช่ันยอดศูนย์ประจำาเดือนได้	 

กฎเกณฑ์การคิดคะแนน
ผู้สมัครทุกท่านจำาเป็นต้องผ่านกติกาข้อแรก	
(ยอดซื้อกลุ่มส่วนตัวสะสม	12	เดือน	รวมกัน	
360,000	คะแนน)	เพื่อรับสิทธิ์การไปท่องเที่ยว
กับไทยธรรม
ผู้สมัครที่ผ่านกฎกติกาข้อแรก	สามารถนำาคะแนน
ยอดซื้อกลุ่มส่วนตัวชั้นที่	1	มาคำานวณมูลค่าตั๋ว
ตามจริง	เช่น	ทำาคะแนนได้	40%	จากกติกา	จะต้อง
จ่ายค่าตั๋วมูลค่า	60%
หากมียอดกลุ่มส่วนตัวของลูกช้ันท่ี	1	สะสมเกินกว่า	
50%		(	คะแนนกลุ่มลูกโกเมนช้ันท่ี	1	สะสมเกิน
1,150,000	คะแนน	)	มีสิทธิ์รับการ	Roll	Up			
คะแนนจาก	Down-Line
คะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัวที่ทำาคะแนนเกิน	50%	
ของกฏเกณฑ์ข้อ	1	จะถูก	Roll	Up	ขึ้นไปเป็น
คะแนนท่องเที่ยวของ	Up-Line	ที่สมัครท่องเที่ยว
ต่างประเทศ

กฎเกณฑ์การคิดคะแนน
คะแนนทุกคะแนน	นำาไปรวม	Trip	ใหญ่ต่างประเทศ	และคะแนน	
Booming	Thaidham
คะแนนทุกคะแนน	 สามารถนำามาคำานวณเป็นตั๋วฟรี	 หรือส่วนหนึ่ง
ของตั๋ว	Vitop	Trip	2019	ได้
เมื่อสิ้นสุดการนับคะแนน	Vitop	Trip	 ในวันที่	 5	ธันวาคม	2018	
ท่านสามารถนำาคะแนน	1.5	ล้านคะแนน	มาแลกเป็นต๋ัวไปท่องเท่ียว	
หรือโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม	 หรือเวชสำาอาง	 มูลค่าเท่าตั๋ว
ท่องเที่ยวตามโปรโมชั่นศูนย์ย่อยของเดือนมกราคม	2019

ให้ร�งวัลกับตัวเอง และคนที่คุณรัก ไปท่องเที่ยวดูไบ
ดินแดนแห่งทะเลทร�ยสุดอัศจรรย์กับไทยธรรมนะคะ

พาคนที่คุณรัก ท่องเที่ยวไปกับเรา ครอบครัวไทยธรรม ด้วยกติกาที่คุณทำาได้ 

1.1.
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3.

4.

2.

3.

4.

1. 1.

2.

3.

2.

3.

ไทยธรรม	อัลไลแอนซ์	ขอเชิญชวนท่านผู้นำา	ผู้เป็นเจ้าของศูนย์ใหญ่	และศูนย์ย่อย	ผู้รักเส้นใยอัจฉริยะเพื่อสุขภาพไวทอป	ไบโอเอนเนอร์จี	 ในเดือนมีนาคม	2019	ด้วยทริป
ท่องเที่ยวสุดประทับใจ	เยือนประเทศไต้หวัน	4	วัน	3	คืน	สนุกสนานกับการแช่น้ำาแร่ในห้องพักส่วนตัว	ล่องเรือชมความงามในทะเลสาบสุริยันจันทรา	ซึ่งมีความงดงามราวกับ
ภาพวาด	เปรียบเสมือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน	นมัสการศาลเจ้าขงจื้อ	และศาลเจ้ากวนอู	ณ	วัดเหวินหวู่	เยี่ยมชมวัดจงไถฉานซื่อ	ซึ่งเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน	
งบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้านบาท	ชมอุทย�นเย๋หลิ่ว	เดินทางสู่หมู่บ้�นโบร�ณจิ่วเฟิ่น	ช้อปปิ้ง	ตลาดซีเหมินติง	หรือที่คนไทยเรียกว่า	สยามสแควร์ไต้หวัน	มีทั้งแหล่งเสื้อผ้า	
แบรนด์เนมต่างๆ	ด้วยเงื่อนไขสุดพิเศษ	เฉพาะศูนย์ใหญ่	และศูนย์ย่อยเท่านั้น
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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 NTC และ Kerry
        (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
   4.4 จัดส่งโดย Kerry
        • ส่ังซ้ือ 5,000 บาทข้ึนไป จัดส่งฟรี
        • ส่ังซ้ือต่ำากว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 50 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 
    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 พร้อมแนบสำาเนา
    1.6 ช่ือสปอนเซอร์ (ผู้แนะนำา)
    1.7 ค่าสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ 250 บาท

23-25	กุมภาพันธ	์2018
เราไม่ได้พบกัน
โดยบังเอิญ แต่เป็น
เพราะพรหมลิขิต

Booming Thaidham
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Destiny
Booming Thaidham

	 ขอเรียนเชิญพี่น้องครอบครัวไทยธรรม	 เข้าร่วมงาน	 Booming	
Thaidham	 ครั้งที่	 23	 ซึ่งเป็นเดือนเกิดย่างเข้าปีที่	 14	 ของครอบครัวไทยธรรม		
ใน	Theme	งาน	“Destiny	”	เธอคือพรหมลิขิต	ที่	“ฟ้าประทาน”	ฟอร์ร่า	พาร์ค	
วังน้ำาเขียว	 แหล่งโอโซนอันดับ	 7	 ของโลก	 ในบรรยากาศของสายน้ำา	 สายลม	
แสงแดด	ทะเลหมอก	ขอบฟ้ากว้าง	และโซนไม้ดอกนานาพันธุ์	กินไข่ไก่อารมณ์ดี	
กลางทุ่งกุหลาบหลายร้อยสายพันธุ์	 ปาร์ตี้	 และเต้นรำาท่ามกลางสายลมหนาว			
พบกับเพื่อนใหม่	 รื่นรมย์กับมิตรภาพเก่าแก่	 รับฟังความรู้เรื่องการเกษตรแบบ
พอเพียง	 ผักสวนครัวภายในบ้านตามแนวพ่อหลวง	 จากเกษตรกรผู้เพาะปลูกจริง	
และกิจกรรมสนุกสนานอีกมากมาย	โดยทีมวิทยากรผู้ชำานาญ	พบกับผลิตภัณฑ์	
และความรู้ใหม่ๆ	ทางการแพทย์	สนุกสนานกับ	“ร้อง	เล่น	เต้น	รำา	ในสายลมหนาว	
Dance	 in	 the	Park”	ลุ้นรับของรางวัลมากมาย	พบกับ	Buddy	คนใหม่	ที่	
“ฟ้าประทาน”	มาให้เรา
	 ก้าวเข้าสู่ปีที่	14	ร่วมกับครอบครัวไทยธรรม	ร่วมเป็นส่วนสำาคัญ	ใน
งานสัมมนาที่แสนอบอุ่น	ไปด้วยไมตรีจิต	มิตรภาพ	และความรัก	ด้วย	2	เงื่อนไข
ที่ท่านทำาได้แน่นอน	
1.	เป็นผู้นำาระดับโกเมนขึ้นไป
2.	มียอดกลุ่มส่วนตัว	(PGPV-แผนหลัก)	120,000	บาท	สะสมในระยะเวลา	2	
เดือน	ตั้งแต่เดือน	พ.ย.	2017	–	ธ.ค.	2017
	 แลกเปลี่ยนความรู้	 และประสบการณ์สู่ความสำาเร็จกับพี่ๆ	 น้องๆ	
ไทยธรรม	 สร้างสรรค์สังคมแห่งความดีงาม	 มาร่วมเป็นครอบครัวที่	 	 2	 กับเรา	
เปิดโอกาสดีๆ	 ให้กับชีวิต	 เปิดโลกธุรกิจอิสระ	 สัมผัสความรัก	 และพลังแห่งรัก	
จากไทยธรรม	อัลไลแอนซ์

สนใจสอบถามรายละเอียด และแจ้งความจำานงเข้า
ร่วมงานได้ท่ี แผนกลูกค้าสัมพันธ์  โทร. 02-363-7699

เพ่ือเป็นการอำานวยความสะดวกในการให้บริการแก่สมาชิกไทยธรรมฯ ทุกท่าน จึงขอแจ้งเป็นข้อๆ ดังน้ี
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แจ้งความจ�านงการเปิดศูนย์ใหญ่ได้ที่
คุณปนัดด� วิถีพัฒน์ (โค้ชมด)
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยข�ย
(Executive Sales Manager)

โทร 086-367-7804  
ID Line :  modtanoy18

คุณรัชช�ภ� ไชยมล (โค้ชวิว) 
ผู้จัดก�รฝ่�ยข�ย
(Sales Manager)

โทร 086-358-8052 
ID Line :	v_view555

คุณจุฑ�ทิพย์ ผงพิล� (โค้ชโอ๋) 
ผู้จัดก�รฝ่�ยปฎิบัติก�ร 
(Operation Manager)

โทร 093-956-2659 
ID Line :	jutatip_ao

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : กรุงเทพฯ
และปริมณฑล
ศูนย์สายไหม จ.กรุงเทพฯ โทร. (02) 973-9271    
ศูนย์สำาโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ โทร 081-9248998

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : ต�่งจังหวัด
ศูนย์ อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร. 094-9296956
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
ศูนย์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
โทร. (075) 423-468

ศูนย์ใหญ่ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด

เรียน สม�ชิกไทยธรรมที่รักทุกท่�น
	 เนื่องจากบริษัทฯ	ผู้ส่งวัตถุดิบ	Grape	Seed	Extract	Plus	Tomato	Extract	ได้ขอปรับ
ราคาวัตถุดิบขึ้น	ซึ่งเกิดจากต้นทุนต่างๆ	ที่สูงขึ้น	รวมทั้งค่าแรงที่เพิ่มขึ้น	
	 บริษัท	ไทยธรรม	อัลไลแอนซ์	จำากัด	จึงมีความจำาเป็นต้องขอความกรุณาปรับราคาผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร	Grape	Seed	Extract	Plus	Tomato	Extract	จากราคาสมาชิก	650	บาท	เป็นราคา
สมาชิก	700	บาท	(700	PV/490	BV)	ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	6	กุมภาพันธ	์2561	เป็นต้นไป

ขอแสดงคว�มนับถือ

ดร. อ�ริญ� ส�ริกะภูติ
กรรมการผู้จัดการ

ปรับร�ค� Grape Seed Extract Plus Tomato Extract

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.พัทลุง โทร. (074) 615-599
ศูนย์ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 084-0573922
ศูนย์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 081-8915491


