S haring Love... น้ำ�เพื่อชีวิต
เรื่องเล่าจากเมล็ด

เพราะ รักนี้พี่ให้... ไม่สิ้นสุด
		
“มาถึงโรงพยาบาลชลบุรี สมองก็บวมเลย ต้องผ่าตัด
เป็นรอบที่สอง เห็นแล้วก็รู้สึกปวดใจมาก เพราะหมอบอกว่า
โอกาสรอดเพียงสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้น สมองบอบช้ำ�มาก คิดว่า
น้องคงไม่รอด ไม่ลืมตา อาการสาหัสมาก”
คุณเคยคิดบ้างไหม... หากวันหนึ่งวันใดคนที่คุณรักต้อง
ล้มป่วยลงจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ คุณจะดูแลเขาได้
ดี ที่ สุ ด ขนาดไหน ทุ่ ม เทได้ ม ากเท่ า ไหร่
เรือ่ งเล่าจากเมล็ดฉบับนี้ ได้มโี อกาสพูดคุย
กับสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่แม้ต้องทำ�หน้าที่
รั บ ผิ ด ชอบในเรื่ อ งงานของตนเองแล้ ว
ยังต้องทำ�หน้าทีด่ แู ลน้องชายซึง่ กำ�ลังป่วย
อย่างทุม่ เทสุดหัวใจ ซึง่ จะมีพสี่ าวสักกีค่ น
ที่ ทำ � ทุ ก อย่ า งให้ น้ อ งชายได้ ม ากมาย
อย่างท่านนี้  
“เพราะเขาประมาทเกิ นไป” เป็น
ประโยคแรกที่ คุณอรทัย เศวตกิตติรตั น์
ข้าราชการประจำ�ใน จ.ชลบุรี เล่าถึง
น้องชาย เธอไม่เคยคิดเลยว่าจะเกิดขึน้
กั บ คนในครอบครั ว ของเธอมาก่ อ น
โดยเฉพาะกับน้องชายซึง่ มีต�ำ แหน่งถึงรองผูอ้ �ำ นวยการ
ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน จ.มุกดาหาร และเขามีโรคประจำ�ตัว
เป็นโรคความดันโลหิตสูง “เขาไม่ ท านยาเพราะเขาคิ ด ว่ าไม่ เ ป็ นไร
ลูกน้องเอายามาให้ทานทุกวัน แต่เขาก็แอบทิ้งยาลงตะกร้า แม่บ้าน
บอกว่า เห็นยาตกในตะกร้าของท่านรองฯ ทุกวัน ... เขาชะล่าใจ
เนื่องจากว่าเป็นคนหนุ่ม เป็นความประมาทในชีวิต”
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“พอใช้ก็มนีค้ำ�วามรู
ปรับโมเลกุลไปได้สักระยะหนึ่ง
้สึกว่าเขาดูสดใสขึ้น
ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ก็เริ่มมีความรู้สึก
เชื่อมั่นมากขึ้น และรู้สึกดีใจมาก
ที่เขามีอาการดีขึ้นเป็นลำ�ดับ
แล้วเหตุการณ์อันเลวร้ายในชีวิตก็เกิดขึ้น เมื่อน้องชาย
ของคุณอรทัย เกิดหมดสติและล้มลงกับพื้นในขณะที่ทานข้าวอยู่
ตามลำ�พังทีร่ า้ นอาหารแห่งหนึง่ เจ้าของร้านคิดว่าเกิดจากอาการเมา
จึงปูเสื่อให้นอนจนเวลาผ่านไปประมาณ 1 ชั่วโมง ทีมงานของ
คณะพยาบาลมาตามหาจนพบและได้ นำ � ตั ว ส่ ง โรงพยาบาล
แต่ก็สายเกินไปเพราะสมองขาดออกซิเจนนานเกินไป เส้นโลหิต
ในสมองแตก ในช่องสมองมีเลือดออกมาก หมอบอกว่ามีโอกาสรอด
เพียงสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้น
คุณอรทัย ได้นำ�ตัวน้องชายส่งต่อไปยังโรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ ในจังหวัดขอนแก่น ซึง่ เป็นโรงพยาบาลทีเ่ ป็นโรงเรียน
แพทย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรักษาอย่างเร่งด่วน และ
เข้าพักอยูใ่ นห้องไอซียู นานกว่าหนึง่ เดือนครึง่ “ดิฉนั ได้แต่ยนื มองเขา
ที่หน้าห้องไอซียู เพราะเข้าห้องไม่ได้ ได้แต่ยืนมองผ่านทางกระจกอยู่
อย่างนั้น โดยไม่สามารถช่วยอะไรได้เลย แต่คิดว่าได้เห็นก็ยังดี”
หลั ง จากที่ ต้ อ งเดิ น ทางไปกลั บ ชลบุ รี - ขอนแก่ น
สัปดาห์ละ 3 วัน (วันเว้นวัน) จากทีท่ �ำ งานใน จ.ชลบุรี เดินทางไปถึง
จ.ขอนแก่น ตอนเช้า แล้วก็เดินทางกลับมาทำ�งานต่อในวันรุ่งขึ้น
จนเวลาผ่านไปเดือนครึ่ง เธอก็ตัดสินใจอีกครั้งที่จะนำ�น้องชาย
กลับบ้านเกิด เพือ่ ไปรักษาตัวทีจ่ งั หวัดชลบุรี และจำ�เป็นต้องเดินทาง
โดยรถพยาบาลของโรงพยาบาล ซึ่ ง ทำ � ให้ ส มองได้ รั บ ความ
กระทบกระเทือนเป็นอย่างมาก
		
“มาถึงโรงพยาบาลชลบุรี สมองก็บวมเลย ต้องผ่าตัด
เป็นรอบทีส่ อง เห็นแล้วก็รสู้ กึ ปวดใจมาก เพราะหมอบอกว่าโอกาสรอด
เพียงสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้น สมองบอบช้ำ�มาก คิดว่าน้องคงไม่รอด
ไม่ลืมตา อาการสาหัสมาก ...ในช่วงที่เฝ้าอยู่โรงพยาบาล ในตอนดึก
ต้องนั่งข้างเตียง มือหนึ่งจับราวขอบเตียง อีกมือหนึ่งจับมือเขาไว้
เพราะถ้าฟุบหลับไปจะได้รู้ว่าเขาขยับตัว เผื่อเขามีอาการอะไรจะได้รู้
เพราะห่วงเขามาก ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ได้ที่จะมาช่วยน้องได้ จะทำ�หมด
แม้จะรู้ว่ามีความหวังไม่มากนัก แต่ก็คิดว่า จะทำ�ให้ดีที่สุดในขณะที่น้อง
มีชีวิตอยู่”

น้ำ�เสียงที่เธอเล่า สามารถสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวด
ของเธอ ซึ่งไม่น้อยไปกว่าน้องชายที่นอนไม่ลืมตาเป็นเจ้าชาย
นิทราอยู่บนเตียงนั้นเลย
แล้วโชคชะตาก็น�ำ พาให้คณ
ุ อรทัย ได้มโี อกาสพูดคุยกับ
คุณสมชาย จิตรเนือ่ ง ผูอ้ �ำ นวยการ สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ในขณะนัน้   ซงึ่ ได้เล่าให้เธอฟังเกีย่ วกับ
เรื่ อ งราวของน้ำ � ปรั บ โมเลกุ ล ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการส่ ง เสริ ม
ด้านสุขภาพได้ แต่ในเวลานัน้ เมือ่ เธอได้ฟงั แล้วเธอยังไม่ปกั ใจเชือ่
สักเท่าไหร่
		
“จนมาวั น หนึ่ ง ดิ ฉั น ได้ มี โ อกาสชมรายการที วี ที่ มี
นพ.พีรยศ ตรงสวัสดิ์ มาให้สมั ภาษณ์ พร้อมผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ระสบการณ์
ตรงในการดื่มน้ำ�ปรับโมเลกุล จึงได้ลองศึกษาข้อมูลและตัดสินใจ
ทดลองดู โดยนำ � น้ำ � ปรับโมเลกุลมาผสมอาหารและยาผ่านทาง
สายยางซึ่ ง เจาะไว้ ที่ ห น้ า ท้ อ งเพราะน้ อ งไม่ ส ามารถให้ อ าหาร
ทางปากได้ รวมทั้งได้ใช้น้ำ�ปรับโมเลกุลมาค่อยๆ เช็ดตัวให้เขา
อย่างเบาๆ เพื่อจะได้ให้เขารู้สึกสบายตัว ทำ�เช่นนี้ทุกๆ วันอย่าง
ตั้ งใจ จนเวลาผ่ า นไปสั ก ระยะหนึ่ ง อาการเขาดี ขึ้ น เป็ น ลำ � ดั บ
เห็นเขาดูสดใส ผิวพรรณเปล่งปลั่งขึ้น ก็รู้สึกดีใจมาก ยังพูดเล่น
กับเขาเลยว่าผิวของเขาตอนนี้สวยกว่าพี่อีกนะ”
คุณอรทัย ได้บอกให้ฟังอีกด้วยว่า “การดูแลผู้ป่วย
ให้ดีนั้นจะต้องดูแลในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร น้ำ� และ
สภาพแวดล้อมที่ดีควบคู่กันไป โดยสิ่งที่สำ�คัญที่สุดคือ กำ�ลังใจ
จากคนในครอบครัวทีใ่ ห้ในทุกๆ วัน จะกอดเขาอย่างนุม่ นวล พูดคุย
และบอกเขาทุ ก วั น ว่ า ... รั ก หนู น ะลู ก ! ขอให้ ห นู เ ข้ ม แข็ ง และ
อดทน ทุกอย่างไม่ใช่ปัญหา และจะอยู่ดูแลตลอดไป... ทุกวันนี้เขา
มีอาการดีขึ้นเรื่อยๆ แววตาสดใส สามารถทรงตัวได้บ้าง ตั้งคอและ
หันศีรษะไปมาอย่างช้าๆ เป็นสิ่งที่เห็นแล้วดิฉันมีความสุขมากที่สุด
และคิดว่าหากวันหนึง่ ถ้าเขาต้องจากเราไป ก็จะไม่เสียใจเลย เพราะได้ท�ำ
ทุกอย่างและให้สิ่งที่ดีที่สุดสำ�หรับเขาแล้ว”
		
ความรู้สึกที่ได้รับจากคุณอรทัย ในวันนั้น ทำ�ให้ต้อง
มาถามตัวเองว่า เราได้มอบสิง่ ดีๆ ให้คนทีร่ กั รอบข้างได้มากน้อย
เพียงใดในช่วงเวลาที่ยังมีลมหายใจอยู่

ติดต่อรับ

ฟรี! น้ำ�ปรับโมเลกุล

ขนาดทดลองดื่ม 1.5 ลิตร
8 ขวด มูลค่า 400 บาท

(เฉพาะ 50 สายแรกเท่านั้น)
หมดเขตวันที่ 10 เมษายน 2556
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