มารู้ตัวว่าเป็น

มะเร็ง..

ก็เกือบจะสายเกินแก้
ใครจะคิดว่า ความเครียดเป็นเพื่อน(ร้าย)ใกล้ตัวทุกคน เป็นปัจจัยเสี่ยงสาเหตุหนึ่งที่
ทำ�ให้เกิดมะเร็งเต้านมได้ ดังเช่นกรณี “พันเอกพิเศษหญิงพินิตา จรูญรัตน์” ข้าราชการ
เกษียณ ในวัย 64 ปี ที่ผ่านช่วงทำ�งานที่ทั้งหนักและมีความเครียดสูงมาโดยตลอด กอปรกับ
คนในครอบครัวเป็นมะเร็ง จึงมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคมะเร็งตามมา และในที่สุดเธอก็ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้จริงๆ
“บิดาของดิฉันเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารเมื่ออายุ 73 ปี ส่วนมารดา
เสียชีวิตด้วยโรคปอดอักเสบและพบว่าเป็นมะเร็ง เต้านมระยะสุดท้ายเมื่ออายุ 84 ปี”
พันเอกพิเศษหญิงพินิตา กล่าวในตอนต้น
เธอเล่าว่าในช่วงที่รับราชการทหารเป็นหัวหน้า รับผิดชอบการประเมินผลการศึกษา
และสถิติของหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียนทหารสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ต้อง
รับผิดชอบดูแลหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับอาวุธทั้งหมดให้แก่นักเรียนทหาร อย่างเช่น
การอบรมทางด้านอาวุธ ยานยนต์ กระสุน และวัตถุระเบิด ซึ่งทำ�ให้มีความเครียดกับหน้าที่
การงานเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังไม่ค่อยได้ออกกำ�ลังกาย และชอบรับประทานอาหารจำ�พวก
แป้ง ไปตรวจสุขภาพประจำ�ปี ก็ยังไม่พบปัญหาอะไร กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
จนกระทั่งวันหนึ่ง เริ่มมีอาการผิดปกติ เธอเกิดอาการปวดท้องประจำ�เดือนเป็นอย่าง
มาก เมือ่ ไปตรวจก็พบเนือ้ งอกในมดลูกและให้คณ
ุ หมอตัดออกไปทันที แต่ตอ่ มา ก็ไปตรวจเช็ค
มะเร็งเต้านมเพิม่ เติม ก็พบซีสต์ถงุ น้�ำ ทัง้ สองข้างอีก จึงได้เจาะเอาน้�ำ ออก และได้ไปทำ� Biopsy
(การตัดชิ้นเนื้อหรือน้ำ�ไปตรวจ) ที่เต้านมข้างขวา เพื่อนำ�ไปตรวจว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ พบว่า
เป็นพังผืดสีดำ� ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งภายหลังได้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทำ�ให้เธอรู้สึก
ตกใจเป็นอย่างยิ่ง แพทย์ได้ทำ�การผ่าตัดพังผืดนั้นออก และนัดตรวจเป็นประจำ�ทุก 6 เดือน
เธอได้ปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ของแพทย์ที่รักษาอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้น ยังเพียรพยายาม
หาวิธีที่จะทำ�ให้เธอรอดพ้นจากมะเร็งร้ายนี้ให้จงได้
“ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี 2552 หลังจากได้ดูรายการด้านสุขภาพทางเคเบิลทีวี
ได้ตดั สินใจเดินทางไปฟังประสบการณ์ของผูป้ ว่ ยทีด่ มื่ น้�ำ ปรับโมเลกุลควบคูก่ บั การรักษาในงาน
สัมมนาแห่งหนึ่ง หลังจากรับฟังเรื่องราวของผู้มีประสบการณ์ตรงหลายท่าน ประกอบข้อมูล
ทางวิชาการต่างๆ ควบคู่กัน ดิฉันจึงได้ตัดสินใจทดลองดื่มน้ำ�ปรับโมเลกุลตั้งแต่ครั้งนั้น โดยมี
ความหวังว่าจะมาช่วยดูแลสุขภาพของดิฉันได้“
“ซึ่งหลังจากได้ดื่มน้ำ�นี้เริ่มรู้สึกว่า น้ำ�ปรับโมเลกุลแตกต่างจากน้ำ�ธรรมดาที่เคยดื่มมาก
รู้สึกสดชื่น ดื่มได้คล่องคอ และขับถ่ายสะดวกดีมาก แต่ดิฉันก็มาพบว่า การเริ่มหันมาใส่ใจ
ดูแลตัวเองนั้น ก็เกือบจะสายเกินไป เมื่อกลับไปตรวจกับคุณหมออีกครั้ง ผลการตรวจออก
มาปรากฏว่าดิฉันเป็นมะเร็งที่เต้านม ระยะที่ 2 เริ่มต้น เข้าไปแล้ว”
“เมื่อตรวจพบมะเร็ง คุณหมอจึงทำ�การผ่าตัดเต้านมออก ต้องฉายรังสีทั้งหมด 28 ครั้ง
และต้องทานยาเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งก่อนผ่าตัด ระหว่างฉายรังสีรักษา และทานยา ดิฉันได้ดื่มน้ำ�
ปรับโมเลกุลควบคู่กับการรักษาไปด้วยไม่ต่ำ�กว่าวันละลิตรครึ่ง น้ำ�ปรับโมเลกุลช่วยทำ�ให้
ดิฉนั ไม่มอี าการแพ้ยาสลบ หรือไม่มแี ม้แต่อาการข้างเคียงจากการฉายรังสี
รักษาเหมือนคนอืน่ เลย จนคุณหมอยังชมว่า ร่างกายของดิฉนั แข็งแรงกว่าคนไข้
ที่เป็นมะเร็งทั่วไปมากๆ แต่หลังจากที่ทานยาผ่านไปอีก 2 ปี ก็มาพบมะเร็งที่
เต้านมข้างขวาอีกข้าง และผ่าตัดออกอีกครั้ง โดยยังคงดื่มน้ำ�ปรับโมเลกุล
ควบคูก่ บั ยาเรือ่ ยมา จนปัจจุบนั นีค้ รบ 5 ปี ผลการตรวจครัง้ ล่าสุดก็ไม่พบร่อง
รอยของโรค คุณหมอให้หยุดทานยา และบอกว่า ดิฉันหายขาดจากโรคมะเร็ง
เต้านมแล้ว แต่ยังคงต้องไปทำ�การตรวจร่างกายกับคุณหมอต่อไปทุก 6 เดือน
อีก 5 ปี ตอนนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมากค่ะ”

พันเอกพิเศษหญิงพินิตา จรูญรัตน์

พันเอกพิเศษหญิงพินิตา บอกว่า เดี๋ยวนี้เธอได้ใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างมาก
และยึดหลัก 5 อ.ป้องกันมะเร็ง หลังจากได้รับฟังคำ�แนะนำ�ของ รศ.พญ.สุพัตรา แสงรุจิ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ นั่นคือ การรับประทานอาหาร
และน้ำ�สะอาด ออกกำ�ลังกายสม่ำ�เสมอ อารมณ์ดีเสมอ อุจจาระปัสสาวะการขับถ่ายดี และ
อยู่ในที่อากาศบริสุทธิ์
“อาจารย์หมอสุพตั รา เน้นเรือ่ ง 5 อ.สำ�คัญมาก ต้องดูแลร่างกาย อย่าให้อว้ น เพราะเซลล์
มะเร็งชอบไขมัน ควรลดอาหารพวกเนื้อแดง ให้ทานปลา ออกกำ�ลังกายสม่ำ�เสมอ หลีกเลี่ยง
ของหมักดอง ทานผักผลไม้เพื่อเพิ่มวิตามินซี อย่าเครียด ควรทำ�จิตใจให้ร่าเริง และที่สำ�คัญ
ต้องดืม่ น้�ำ สะอาดในแต่ละวันให้เพียงพอ ต่อมาดิฉนั ได้ตดั สินใจซือ้ เครือ่ งปรับโมเลกุลน้�ำ มาดืม่
ซึ่งนอกจากให้ตัวเองได้ดื่มแล้ว ยังแบ่งปันไปให้กับคนรอบข้างอีกด้วยค่ะ”
แม้จะผ่านการรักษาโรคมะเร็งมาอย่างยาวนานกว่า 5 ปีแล้ว แต่ชีวิตในวันนี้ ของ
พันเอกพิเศษหญิงพินติ า เหมือนเป็นคนใหม่ ทีม่ สี ขุ ภาพดีกลับคืนมา ไร้ซงึ่ ความเครียด หน้าตา
สดชื่นแจ่มใส แลดูมีความสุข ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนๆ คาดหวังที่จะได้รับ
“ดิฉันจึงอยากให้ทุกๆ คนหันมาเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งวันนี้ อย่าปล่อยให้สายเกินแก้
เพราะชีวิตคนเรานี้มันน้อยนัก” เธอกล่าวทิ้งท้าย
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
ภาพเปรียบเทียบการวิเคราะห์เซลล์เม็ดเลือดแดงที่มีชีวิต ก่อนและหลังดื่มน้ำ�ปรับโมเลกุล

ก่อนดื่มน้ำ�ปรับโมเลกุล

หลังดื่มน้ำ�ปรับโมเลกุลแล้ว 20 นาที

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 พฤศจิกายน 2557
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