หย่า เพราะ น้ำ�ปรับโมเลกุล
เครื่องช่วยหายใจได้

จ

ากความมุ่งมั่นทำ�งานเพื่อให้ประสบความสำ�เร็จ ทำ�ให้การใส่ใจเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องรอง
กระทั่งวันหนึ่งโรคภัยมาเยือนคุณแม่วัย 60 กว่าปี อย่างไม่ทันตั้งตัว ซึ่งคุณหมอยืนยันว่า
หมดทางรักษา ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดชีวิต และนั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนของครอบครัว
ในหลายๆ เรื่อง ในมุมมองต่อสุขภาพ กับภาระที่หนักอึ้งทั้งด้านจิตใจ และปัญหาค่าใช้จ่ายที่สูงลิ่ว
คุณภาษิตา ชัยรุ่งโรจน์ปัญญา IT Manager ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เล่าย้อนถึงช่วงเวลา
ที่ยากลำ�บากของครอบครัวเมื่อ 4 ปีที่แล้ว อันเนื่องจากสุขภาพของคุณแม่ จากที่เคยแข็งแรงและ
มีความสุข กลับต้องมาเผชิญหน้ากับโรคไวรัสลงไขสันหลังแบบไม่ทันตั้งตัว
จากที่คุณแม่เคยแข็งแรง เดินคล่องแคล่ว วันหนึ่งก็ล้มลงจนต้องนำ�ส่งห้องฉุกเฉินในทันที
พร้อมกับทำ� เอ็มอาร์ไอ (MRI) กระดูกไขสันหลังแล้วก็พบว่า คุณแม่เป็นโรคไวรัสลงไขสันหลัง
โดยกระดูกไขสันหลังจะมีจุดดำ�ๆ เต็มไปหมด เพราะถูกทำ�ลายจากไวรัส ทำ�ให้คุณภาษิตา คุณพ่อ
และทุกคนในครอบครัวตกใจมากกับอาการของคุณแม่
“คุณหมอต้องทำ�การรักษาด้วยการให้ยาสเตียรอยด์แบบแรงที่สุดเพื่อฆ่าเชื้อไวรัส เพราะ
ไวรัสตัวนี้รุนแรงมาก ถ้าไม่รอด ก็ไปเลย ภายใน 24 ชม. พอดีคุณแม่รอดมาได้ แต่ผลของมันก็คือ
สเตียรอยด์จะไปทำ�ลายภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วย แม่อยู่ ICU ในโรงพยาบาล 1 สัปดาห์ พอออกมา
อยู่บ้าน 2 เดือน ก็เป็นอีก ต้องเข้า ICU อีกเป็นครั้งที่ 2 หมอก็ใช้วิธีเดิม แต่ตอนนี้มันมาลงที่กระดูก
ต้นคอ ประสาทส่วนที่ควบคุมระบบหายใจ การทำ�งานของปอดบกพร่อง แม่เลยต้องใช้เครื่องช่วย
หายใจตลอดเวลา”
เมื่ออาการส่อเค้าว่าไม่ทุเลาลง ทุกคนในครอบครัวก็ได้ตัดสินใจเคลื่อนย้ายคุณแม่จากเชียงใหม่
เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ เพราะคุณภาษิตา ทำ�งานอยู่ที่นี่ และสามารถเป็นกำ�ลังหลัก
ในการดูแลคุณแม่ได้ โดยมีคุณพ่อช่วยดูแลคุณแม่อย่างใกล้ชิด
“คุณหมอ จะใช้เครื่องช่วยหายใจก่อน ประมาณ 1 เดือน เขาก็ให้เจาะคอ จากที่แม่มีภาวะที่
ปอดไม่หายใจเอง ตั้งแต่วันนั้นคุณแม่เลยต้องนอนอยู่ในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมาตลอดหลายเดือน
ให้ออกซิเจนด้วยการใช้เครื่องสอดเข้าไปในลำ�คอเพื่อช่วยหายใจเนื่องจากออกซิเจนในเลือดต่ำ�”
ถึงกระนัน้ ก็ตาม แนวทางการรักษาโรคไขสันหลังหลักๆ ยังคงเป็นเพือ่ การรักษาประคับประคอง
ตามอาการ ซึ่งคุณแม่ยังไม่สามารถหายใจได้ด้วยตัวเอง
หลายครั้ง ทุกคนในครอบครัวและทั้งคุณหมอเอง พยายามกระตุ้นและให้กำ�ลังใจคุณแม่ในการ
ค่อยๆ ถอดเครื่องช่วยหายใจเพื่อให้หายใจได้ด้วยตัวเองแม้เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ และยิ่งนับวันก็
หายใจเองได้นอ้ ยลงๆ เพราะร่างกายเริม่ ติดเครือ่ งช่วยหัวใจ จนในทีส่ ดุ แล้วความตัง้ ใจนีก้ ย็ งั ไม่เป็นผล
“รู้สึกเครียดมากไม่รู้จะทำ�อย่างไรเพื่อให้คุณแม่หายจากอาการเจ็บป่วย เพราะอยู่โรงพยาบาล
มาหลายเดือน จนคุณหมอเองก็บอกว่า คงต้องให้กลับบ้านแล้วล่ะ และต้องซื้อเครื่องช่วยหายใจ

ซึ่งมีราคาเกือบล้าน!... และยังจะต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามมาสำ�หรับการดูแลอย่างต่อเนื่องหลังจาก
นี้อีกด้วยค่ะ” คุณภาษิตา เล่าถึงความกังวลเป็นอย่างมากในขณะนั้น
“จนกระทั่งวันหนึ่งดูรายการเกี่ยวกับสุขภาพทางช่องเคเบิลทีวี ได้ฟังเรื่องน้ำ�ปรับโมเลกุล ว่า
สามารถช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกาย ช่วยในเรื่องสุขภาพได้ เมื่อได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับน้ำ�ปรับ
โมเลกุลเป็นอย่างดีกต็ ดั สินใจปรึกษาคุณพ่อว่าจะลองให้คณุ แม่ทดลองดืม่ เพราะคิดว่าคงเป็นหนทาง
สุดท้ายในการหาทางช่วยคุณแม่แล้ว หากไม่ดีขึ้นก็ทำ�ใจเอาไว้แล้ว”
อย่างไรก็ดี เมื่อตัดสินใจแล้วว่า “ต้องลอง” ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เช่นกัน เพราะคุณหมอที่รักษาได้
สัง่ ให้คณุ แม่ งดดืม่ น้�ำ เพราะแม่ใส่เครือ่ งหายใจอยู่ ไม่สามารถให้อาหารหรือน้�ำ ทางปากได้ สิง่ ทีท่ �ำ ใน
วันนั้นคือ นำ�น้ำ�ปรับโมเลกุลใส่ขวดเล็กๆ แล้วเข้าไปในห้องฉุกเฉินแล้วค่อยๆ หยอดน้ำ�จากทาง
สลิงค์ให้คุณแม่ทีละนิด
“ใช้เวลาเพียงไม่นาน เห็นได้ชัดเลยว่าคุณแม่เริ่มดีขึ้นมาทีละนิด จากที่ไม่สามารถถอด
เครื่องช่วยหายใจได้เลยก็เริ่มถอดออกได้ แล้วหายใจด้วยตัวเอง เริ่มต้นด้วยเวลาสั้นๆ จากนั้น
ค่อยๆ กินเวลาที่ยาวนานขึ้นจนคุณหมอแปลกใจ จนกระทั่งคุณแม่ไม่ต้องพึ่งเครื่องช่วยหายใจ
อีกต่อไป และกลับมากินข้าวกินน้ำ� ซึ่งช่วงแรกเป็นอาหารอ่อนๆ ทางปากได้ และทำ�ให้ดิฉัน
ไม่ต้องเสียเงินซื้อเครื่องช่วยหายใจเกือบล้านบาท”
คุณภาษิตา ใช้เวลาไม่นานนัก ภายหลังคุณแม่อาการดีขนึ้ บรรยากาศทุกอย่างเริม่ ไปในทางบวก
ทุกคนในครอบครัวก็เริ่มยิ้มออกกับอาการที่ดีวันดีคืน
“รวมแล้วคุณแม่ ต้องอยู่ในโรงพยาบาลมาเกือบปี ทั้งคุณแม่และทุกคนในครอบครัวต้องเจอ
กับความยากลำ�บากที่สุดแล้วก็ผ่านทุกอย่างมาได้ หลังจากนั้นมาทั้งครอบครัวก็หันมาใส่ใจสุขภาพ
กันมากขึ้น และหันมาดื่มน้ำ�ปรับโมเลกุลเป็นประจำ� เพราะจากการสัมผัสมาด้วยตัวเองว่านี่เป็น
แนวทางที่ดีสำ�หรับสุขภาพ และก็ได้บอกต่อไปยังคนใกล้ตัวให้หันมาทดลองดื่ม”
จากประสบการณ์ตรงที่ได้รับทำ�ให้เข้าใจและตระหนักเลยว่า สุขภาพ เป็นเรื่องที่สำ�คัญที่สุด
เพราะทีผ่ า่ นมากับภาระค่าใช้จา่ ยเป็นกว่าล้านบาททีใ่ ช้ไปกับการรักษาและจัดซือ้ อุปกรณ์ตา่ งๆ ทำ�ให้
คิดในมุมกลับได้วา่ หากรักษาสุขภาพตัง้ แต่ตน้ จะคุม้ ค่ากว่าแทนทีจ่ ะสูญเสียเงินทองไปเพือ่ การรักษา
ในวันนี้คุณแม่ยิ้มได้ แข็งแรง และก้าวเดินได้เป็นอย่างดีแม้จะไม่เต็มร้อยเมื่อเทียบกับก่อน
หน้าที่ล้มป่วย ซึ่งนั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทั้งตัวเองและทุกคนในครอบครัวได้ก้าวข้าม และพร้อมจะ
ส่งต่อสิ่งดีๆ นี้กับทุกคน
คุณสมบัติพิเศษของน้ำ�ปรับโมเลกุลที่แตกต่างจากน้ำ�ธรรมดา
น้ำ�ปรับโมเลกุล ผลิตโดยนวัตกรรมที่อาศัยศาสตร์ของนาโนเทคโนโลยี และควอนตั้มฟิสิกส์
ในการสร้างเครื่องมือเลียนแบบธรรมชาติ ที่ให้กำ�เนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำ� 7.8 Hz.
(เฮิรทซ์) มีค่าใกล้เคียงกับที่พบตามธรรมชาติ ได้รับสิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกา และนำ�มา
กระตุ้นพลังน้ำ�สะอาดธรรมดา โดยไม่สัมผัสโดนน้ำ� ทำ�ให้น้ำ�มีคุณสมบัติพิเศษคล้ายน้ำ�พุภูเขา
ธรรมชาติ และนำ�มาบริโภคภายในบ้านเรือนได้
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คุณภาษิตา ชัยรุ่งโรจน์ปัญญา
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ภายหลังกระบวนการกระตุ้นพลัง จะมีการจัดเรียงโครงสร้างโมเลกุลของน้ำ�ขึ้นมาใหม่
ที่เป็นระเบียบ ความหนืดของน้ำ�ลดลงไป 300-500 เท่า จึงสามารถดูดซึมเข้าสู่ผนังเซลล์ได้เร็ว
กว่าน้ำ�ปกติ 3 เท่า ช่วยคืนความชุ่มน้ำ� (Hydrate) ให้ทั่วถึงระดับเซลล์ได้ดีกว่า ทำ�ให้ร่างกาย
นำ�ไปใช้ได้เร็วขึ้น ช่วยให้โลหิตหมุนเวียนได้ดี จึงช่วยนำ�พาออกซิเจน อาหาร แร่ธาตุต่างๆ
เข้าสูเ่ ซลล์อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีย้ งั ช่วยชะล้างของเสีย สารเคมี และหรือสารก่อกลาย
พันธุ์ ตลอดจนสารก่อภูมแิ พ้ให้ถกู ขับออกจากเซลล์ได้เร็วขึน้ อีกด้วย หรืออาจเรียกว่าเป็นการทำ�
“ดีท๊อกซ์ระดับเซลล์” (Cellular Detoxification) อย่างเป็นธรรมชาติ จึงทำ�ให้สารพิษตกค้าง
อยู่ในเซลล์ร่างกายในช่วงเวลาสั้นลง โอกาสที่จะเกิดอนุมูลอิสระจึงลดลง เซลล์มีความสะอาด
ภูมิต้านทานแข็งแรงขึ้นกลับมาทำ�หน้าที่ได้ตามปกติ อวัยวะต่างๆ จึงสามารถฟื้นฟูได้ดี น้ำ�ปรับ
โมเลกุลจึงมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพต่างๆ ได้

ขอเชิญพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง “น้ำ�ปรับโมเลกุลดีต่อสุขภาพคุณจริงหรือ?”
พร้อมรับสิทธิพิเศษ เฉพาะ 50 สายแรกเท่านั้น หมดเขต 15 ตุลาคม 2557
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