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ความส�ำคัญของน�้ำที่มีต่อร่างกาย
“โลก” ประกอบด้วย ส่วนที่เป็นพื้นดินและพื้นน�้ำ ส่วนที่เป็นพื้นน�้ำ

มีมากกว่าส่วนทีเ่ ป็นพืน้ ดิน “น�ำ้ ” จึงมีความส�ำคัญต่อการด�ำรงชีพของสิง่ มีชวี ติ ต่างๆ
ในโลกนี้ ต้นไม้ สัตว์และมนุษย์ ล้วนอาศัยน�้ำเป็นองค์ประกอบส�ำคัญต่อการด�ำรง
ชีวติ พืชและสัตว์ตอ้ งอาศัยน�ำ้ เพือ่ การเจริญเติบโตขยายพันธุแ์ ละการมีชวี ติ ทีอ่ ยู่รอด
แต่ส�ำหรับมนุษย์อาศัยน�้ำเพื่อการดื่ม การปรุงอาหาร การท�ำความสะอาดร่างกาย
ทีอ่ ยูอ่ าศัยและเครื่องนุ่งห่ม รวมถึงการน�ำมาใช้สอยเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น
อุตสาหกรรม ผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น
ร่างกายมนุษย์ มีน�้ำเป็นส่วนประกอบถึง 70% ดังนั้นน�้ำจึงมีความจ�ำเป็น
และส�ำคัญต่อร่างกายมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ตั้งแต่โครงสร้างที่เล็กที่สุดของร่างกาย
ได้แก่เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบต่างๆ ในร่างกายของเรา ความส�ำคัญหลักๆ ของ
น�้ำที่มีต่อร่างกายมีดังนี้
1. “น�้ำ” เป็นองค์ประกอบส�ำคัญของระบบเผาผลาญ (Metabolism) ใน
ร่างกาย ซึ่งท�ำกระบวนการเผาผลาญสารอาหารต่างๆ เป็นพลังงาน และเสริมสร้าง
เซลล์เนือ้ เยือ่ ต่างๆ ของร่างกายให้เติบโต แข็งแรงและท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. “น�ำ้ ” เป็นองค์ประกอบส�ำคัญต่อการปรับสภาวะความสมดุลของร่างกาย
เช่น การปรับสภาวะกรด-ด่าง หรือ ประจุบวก-ลบ ของร่างกายซึ่งยังผลให้
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ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
3. “น�้ำ” เป็นองค์ประกอบส�ำคัญต่อการสร้างเม็ดเลือดรวมถึงการล�ำเลียง
สูบฉีดเลือดภายในร่างกายอีกด้วย
4. “น�ำ้ ” มีผลต่อการท�ำงานของระบบประสาทในร่างกาย ทัง้ ระบบประสาท
ส่วนกลางได้แก่ สมอง ประสาทไขสันหลัง และเส้นประสาทฝอยจนถึงปลาย
ประสาททัว่ ร่างกาย นอกจากนี้ น�ำ้ ยังมีผลต่อสติปญ
ั ญา ความคิด และความจ�ำอย่างยิง่
5. “น�ำ้ ” เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อระบบทางเดินอาหาร กระบวนการย่อยและ
ดูดซึมสารอาหาร รวมถึงการขับของเสียออกจากร่างกายด้วย
6. “น�้ำ” เป็นเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการสร้างและการเจริญเติบโตของเซลล์
เนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกาย คงสมดุลให้เซลล์ต่างๆ ท�ำงานได้อย่างปกติและไม่เสื่อม
สภาพก่อนเวลาอันควร ส่งผลให้ร่างกายและผิวพรรณดูเปล่งปลั่ง สดชื่น มีชีวิตชีวา
ดูอ่อนกว่าวัย
ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดนีเ้ ป็นเพียงบางส่วนของวิธกี ารดูแลสุขภาพเท่านัน้ ฉะนัน้
การดื่มน�้ำจึงเป็นเรื่องส�ำคัญต่อร่างกายมนุษย์ โดยปกติเราควรดื่มน�้ำวันละ 6-8
แก้ว (1-2 ลิตร) และต้องค�ำนึงถึงน�้ำที่ดื่ม ควรเป็นน�้ำที่สะอาดปลอดภัยและดีต่อ
สุขภาพร่างกายอีกด้วย
ในอดีตเคยมีความเข้าใจกันว่า “น�้ำต้มสุก” คือน�้ำที่มีประโยชน์และมีความ
ปลอดภัยสูงสุดต่อร่างกาย จึงมีการน�ำน�้ำมาต้มจนเดือด เก็บไว้ดื่มเพื่อดับกระหาย
และเชือ่ มัน่ ว่าปลอดภัย ขณะเดียวกันยังมีคนบางกลุม่ เชือ่ ว่า “น�ำ้ ฝน” คือน�ำ้ ทีม่ คี วาม
สะอาดปลอดภัยและให้ผลดีตอ่ ร่างกายจึงมีการรองน�้ำฝนมาเพือ่ ใช้ดมื่ และปรุงอาหาร
อย่างในชนบทหรือตามบ้านต่างๆ จะมีโอ่ง ตุ่ม หรือถังน�้ำไว้รองเก็บน�้ำฝนในฤดูฝน
เพื่อเก็บไว้ใช้ตลอดทั้งปีกันอย่างแพร่หลาย
ต่อจากยุคของน�้ำต้มหรือน�้ำฝน ก็มาถึงยุคที่มีความเชื่อว่า “น�้ำแร่” มี
ประโยชน์ต่อร่างกายตามแบบวิถีชีวิตของชาวตะวันตก แม้ราคาของน�้ำแร่ที่ใช้
ดื่มและอาบจะมีราคาสูงขึ้น แต่ก็ยังคงเป็นที่นิยมกันในกลุ่มผู้ที่มีฐานะดี อย่างไร
ก็ตาม...เรายังคงต้องค�ำนึงถึงน�้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคว่ามีคุณประโยชน์ดังที่ได้กล่าวไว้
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หรือไม่ หากได้ประโยชน์พื้นฐานที่ว่าสะอาดและดีต่อร่างกายนั้นก็เหมาะจะน�ำมาใช้
ดื่มกิน และอาบ เพื่อสุขภาพที่ดี แต่ยังคงมีน�้ำอีกประเภทหนึ่งที่สังคมยังคงให้ความ
นิยมในการดื่มอย่างแพร่หลาย ซึ่งได้แก่ น�้ำที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เช่น เหล้า
เบียร์ ไวน์ ฯลฯ ซึ่งน�้ำประเภทนี้ถ้าดื่มแต่น้อยในปริมาณที่พอเหมาะเป็นครั้งคราวก็
คงมีประโยชน์ต่อร่างกายได้บ้าง แต่หากว่าดื่มเกินขนาดหรือดื่มเป็นประจ�ำย่อมเป็น
ผลเสียต่อร่างกายเป็นแน่

3 Dr.Kosit หมอโฆษิต

มารู้จักพลังแม่เหล็กกันเถอะ
ในโลกทีม่ นุษย์อาศัยอยูท่ กุ วันนีล้ ว้ นต้องเกีย่ วข้องกับ “พลังแม่เหล็ก

โลก” ทัง้ สิน้ อาจกล่าวได้วา่ พลังแม่เหล็กโลกเป็นแหล่งก�ำเนิดชีวติ และการอยูร่ อด
ของทุกสรรพสิ่งบนโลก
จากการค้นคว้าวิจยั ของ ศาสตราจารย์ ปีเตอร์ อะกรี (Professor Peter Agre)
และคณะได้ทำ� การทดลองเรือ่ ง “น�ำ้ กับพลังแม่เหล็ก” ท้ายทีส่ ดุ ก็ได้คน้ พบว่า
น�้ำที่มีกลุ่มโมเลกุลขนาดเล็กนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ จน
ได้รับรางวัลโนเบลในปี ค.ศ.2003 และนั่นก็คือที่มาของเรื่องราวน�้ำพลังแม่เหล็ก
(Nano Cluster Water)
เมื่อน�ำน�้ำมาผ่านสนามแม่เหล็ก จะท�ำให้โครงสร้างของกลุ่มโมเลกุลน�้ำ
มีขนาดเล็กลง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกายภาพ แต่โครงสร้าง
ทางเคมีของน�ำ้ นัน้ ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง ยังคงประกอบไปด้วยไฮโดรเจน 2 อะตอม
และออกซิ เ จน 1 อะตอมเช่ น เดิ ม เพี ย งแต่ มี ข นาดโครงสร้ า งการจั บ ตั ว ของ
โมเลกุลน�้ำที่เล็กลง จากที่เคยจับตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ กลุ่มละ 14 โมเลกุล จะ
ลดลงเหลือขนาดเล็กเพียง 6 โมเลกุลเท่านั้น ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้เรียกน�้ำที่มี
โครงสร้างโมเลกุลขนาดเล็กนีว้ า่ “น�ำ้ นาโนคลัสเตอร์” (Nano Cluster Water) หรือ
“น�้ ำ ไมโครคลั ส เตอร์ ” (Microcluster Water) หรื อ เรี ย กอี ก อย่ า งหนึ่ ง ว่ า
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“น�้ำพลังแม่เหล็ก” (Magnetized Water)
จากการค้นคว้าวิจัยพบว่า กลุ่มโมเลกุลของน�้ำที่มีขนาดเล็กเพียง 6 โมเลกุล
นี้จะจับตัวกันเป็นรูปทรงหกเหลี่ยม ซึ่งเป็นลักษณะที่เหมาะอย่างยิ่งต่อการแทรก
ผ่านผนังเซลล์ได้อย่างง่ายดายและสะดวก เนื่องจากช่องระหว่างผนังเซลล์ที่น�้ำ
จะแทรกซึมผ่านนั้นมีลักษณะเป็นรูปหกเหลี่ยมเหมือนเช่นเดียวกับกลุ่มโมเลกุลน�้ำ
ขนาดเล็ก จึงท�ำให้สามารถน�ำพาอากาศ สารอาหารและน�้ำ ผ่านเข้าไปในเซลล์เพื่อ
หล่อเลี้ยงและเสริมสร้างเซลล์ต่างๆ ให้เจริญเติบโตและแข็งแรง ในขณะเดียวกัน
การแทรกซึมของน�ำ้ ยังสามารถน�ำพาเอาของเสียและสิง่ แปลกปลอมในเซลล์ออกมา
ด้วย สรุปง่ายๆ คือ กลุ่มน�้ำโมเลกุลเล็ก ช่วยเสริมประสิทธิภาพในกระบวนการเสริม
สร้างและหล่อเลี้ยงเซลล์ในร่างกาย ขจัดสารพิษและสิ่งสกปรกภายในเซลล์ ท�ำให้
เซลล์แข็งแรงขึ้น มีกระบวนการเผาผลาญผลัดเปลี่ยนเซลล์ (Metabolism) ที่ทรง
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จากข้อมูลวิทยาศาสตร์การแพทย์ค้นพบว่า เซลล์ต่างๆ ในร่างกายมนุษย์
มักมีสารพิษ (Toxin) หรือสารอนุมูลอิสระ (Free radicals) แทรกตัวอยู่ด้วยซึ่งมัก
จะปะปนมากับสิ่งต่างๆ ดังนี้
- อากาศไม่บริสทุ ธิ์ มีเชือ้ โรค ฝุน่ ละออง หรือควันพิษต่างๆ ปนเปือ้ นมาด้วย
- อาหารและน�้ำดื่มที่ไม่สะอาด มีสารปนเปื้อนที่เป็นพิษและก่อให้เกิด
อันตรายต่อร่างกาย
- อารมณ์ที่ก่อให้เกิดภาวะเครียดทางกายและใจ เช่น โกรธ เกลียด กลัว
ริษยา ซึมเศร้า เป็นต้น
- รวมถึงเหตุอนื่ ๆ ทีเ่ กิดจากการติดเชือ้ เช่น การสูบบุหรี่ การดืม่ เหล้า และ
การใช้ยาบางชนิดต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน เป็นต้น
จากตัวอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ คือสาเหตุการก่อและสะสมสารพิษเข้าไป
ในเซลล์ ซึ่งเรียกโดยรวมว่า “สารอนุมูลอิสระ” และสิ่งนี้จะส่งผลในระยะยาวท�ำให้
เซลล์ในร่างกายเกิดการเสือ่ มก่อนเวลาอันควร ร่างกายทรุดโทรมและชราภาพเร็วขึ้น
หรือเป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่างๆ ในร่างกาย เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
โรคหัวใจ โรคไต โรคมะเร็ง เป็นต้น
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การที่น�้ำกลุ่มโมเลกุลเล็กสามารถล้างสิ่งสกปรกหรือขจัดสารพิษออกจาก
เซลล์ได้ จึงเป็นการล้างสารพิษ (Detox) และเป็นการต้านสารอนุมูลอิสระ (Antioxidant) และออกจากเซลล์ในร่างกาย ท�ำให้เซลล์ต่างๆ ในร่างกายสะอาดขึ้น ซึ่ง
สามารถท�ำงานได้เข้มแข็งขึ้น มีผลให้ระบบภูมิต้านทาน (Immune System) ใน
ร่างกายแข็งแรงขึ้น และให้ผลดีหลักๆ ต่อร่างกายด้วยกัน 3 ประการ คือ
- สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น ปวดหัว ตัวร้อน เป็นไข้ เป็นหวัด ภูมิแพ้
ไมเกรน และการเจ็บไข้ต่างๆ ลดน้อยลง
- แผลต่างๆ ในร่างกายจะหายเร็วขึ้น เช่น แผลเบาหวาน แผลกดทับ
(Pressure Sore) แผลไฟไหม้-น�้ำร้อนลวก แผลผ่าตัดต่างๆ แผลอุบัติเหตุ เป็นต้น
- ป้องกันภาวะการอักเสบและลดการติดเชื้อได้ดี
น�้ำกลุ่มโมเลกุลเล็กนี้มิได้มีไว้ดื่มเพื่อรักษาโรคโดยตรง หากแต่เพื่อปรับ
ระบบกลไกของร่างกายให้แข็งแรงขึ้นเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และต้องเข้าใจว่า
หากไม่สบายหรือมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึน้ ต้องพบแพทย์เพือ่ รับการรักษาทีถ่ กู ต้องเป็น
หลัก ส่วนน�้ำกลุ่มโมเลกุลเล็กนี้จะท�ำหน้าที่ช่วยเสริมให้ร่างกายแข็งแรงและช่วยให้
ฟื้นตัวจากโรคภัยไข้เจ็บได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
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ประโยชน์ของน�้ำกลุ่มโมเลกุลเล็ก
น�ำ้ กลุม่ โมเลกุลเล็ก (Nano cluster water) คือ น�ำ้ ทีไ่ ด้ผา่ นพลังแม่เหล็ก

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มโมเลกุลทางกายภาพ แต่ยังคงสภาพ
ของโครงสร้ า งทางเคมี ท� ำ ให้ ข นาดของกลุ ่ ม โมเลกุ ล ที่ เ กาะกลุ ่ ม กั น ที่ 14-20
โมเลกุลของน�้ำ ลดขนาดลง ท�ำให้เหลือกลุ่มโมเลกุลน�้ำเพียง 6 โมเลกุลเท่านั้น
จึงง่ายต่อการซึมผ่านผนังเซลล์ ช่วยน�ำพาอากาศสารอาหารน�้ำและอื่นๆ ที่มี
ประโยชน์ต่อเซลล์ เข้าสู่เซลล์ได้ง่ายและเร็ว เพื่อน�ำไปสู่ขบวนการเสริมสร้างเซลล์
ฟืน้ ฟูเซลล์ให้แข็งแรงรวดเร็วขึน้ รวมถึงการน�ำพาของเสียออกจากร่างกาย (Detox)
ได้รวดเร็ว มีผลต่อขบวนการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย (Metabolism) ให้
ท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น น�ำมาซึ่งสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
จากการผลการวิจัยคุณสมบัติของน�้ำที่ผ่านสนามแม่เหล็กแล้วนั้น มีการ
แตกตัวโครงสร้างกลุ่มน�้ำ และเรียงตัวโครงสร้างกลุ่มโมเลกุลน�้ำ ใหม่ให้เป็น
ระเบียบมากขึ้น มีคุณสมบัติหลัก 3 ประการ คือ
1. โครงสร้างกลุ่มโมเลกุลน�้ำขนาดเล็ก
2. ภายในโครงสร้างน�้ำมีปริมาณออกซิเจนสูงขึ้นกว่าเดิม
3. ปริมาณเกลือแร่หรือแร่ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติยังคงสภาพอยู่เช่นเดิม
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ประโยชน์ของน�้ำกลุ่มโมเลกุลเล็ก
การขับล้างสารพิษ (Detox) ภายในเซลล์ เช่น น�้ำตาลส่วนเกินในกระแส
เลือด การจับตัวหรือการเกาะติดของไขมันข้างผนังหลอดเลือด ลิ่มเลือดที่หลอด
เลือดหัวใจ สิง่ สกปรกทีไ่ ม่สามารถขับออกทางปัสสาวะเนือ่ งจากไตท�ำงานอ่อนแอลง
ซึง่ การสะสมตัวของกรดยูลคิ ก่อให้เกิดผลึกของกรดยูลคิ ตามข้อกระดูกต่างๆ การขับ
ล้างสารพิษมีผลท�ำให้เซลล์ในร่างกายสะอาด เซลล์ต่างๆ จึงท�ำงานตามหน้าที่ได้
อย่างคล่องตัวและแข็งแรงขึ้น มีผลต่อเนื้อเยื่อและอวัยวะท�ำให้ท�ำงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพิ่มก�ำลังวังชา ให้พลังงานแก่ ร่างกาย เพิ่มความสัมพันธ์
ต่อกันดีขึ้น ก่อให้เกิดสุขภาพที่ดีทั้ง ร่างกายและจิตใจอารมณ์แจ่มใส บุคลิกท่าทาง
ตลอดจนใบหน้า ดูอ่อนวัย เสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดูดีมากขึ้นกว่าเดิม
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น�ำ้ กลุม่ โมเลกุลเล็กกับผูป้ ว่ ย อัมพฤกษ์ อัมพาต
อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นอาการของโรคทีเ่ กิดขึน้ จากความผิดปกติของ

ระบบประสาทในร่างกาย อันได้แก่ สมองประสาทไขสันหลัง ประสาท จากเส้น
ประสาทฝอยทั่วร่างกาย ความผิดปกติที่เกิดขึ้น อาจแยกได้เป็น สาเหตุใหญ่ๆ ดังนี้
ในส่วนของสมองที่มักพบเสมอกับผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และไตวาย เป็นต้น ภาวะของความผิดปกติของ
เส้นเลือดในสมอง ตีบ ตัน หรืออาจแตก ล้วนเป็นสาเหตุ เกิดแขนหรือขาอ่อนแรง
จนเกิดอัมพฤกษ์หรืออัมพาตซีกใดซีกหนึ่งของ ร่างกายได้ หรืออาจเป็นทั้ง 2 ซีก
ทั้งซ้ายและขวาพร้อมกันก็ได้
นอกจากนี้อาจมีการอ่อนแรงกล้ามเนื้อใบหน้า ซึ่งก่อให้เกิดอัมพาต กล้าม
เนือ้ ใบหน้าได้ ท�ำให้หลับตาไม่ลงหรือหลับได้ไม่สนิท มุมปากจะเบีย้ ว ไปข้างหนึง่ หาก
กระทบกับศูนย์ควบคุมการพูด ศูนย์ควบคุมการขับถ่าย ผู้ป่วยอาจจะมีปัญหาการพูด
อาจพูดไม่ชัด พูดไม่เป็นค�ำ จนถึงขั้นพูดไม่ได้ ระบบขับถ่ายทั้งอุจจาระและปัสสาวะ
ควบคุมไม่ได้ ขึ้นอยู่กับความรุนแรง ของโรค
การติดเชื้ออักเสบในส่วนของเยื่อหุ้มสมองหรือเนื้อเยื่อสมอง ก่อให้เกิดโรค
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และเนื้อเยื่อสมองอักเสบ รวมถึงการเกิด เนื้องอกในสมอง
การเกิดอุบัติเหตุทางจราจรหรืออุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา อุบัติเหตุจากการหกล้ม
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ศีรษะฟาดพื้นอย่างแรง การถูกท�ำร้ายร่างกายในส่วนของศีรษะย่อมก่อให้เกิด
อาการอัมพฤกษ์หรืออัมพาตของร่างกายได้
ที่ประสาทไขสันหลัง จะมีการพบการติดเชื้ออักเสบบ่อย เป็นโรคประสาท
ไขสันหลังอักเสบ ขึ้นอยู่กับระดับที่เป็น หากเป็นที่บริเวณท้ายทอย มีโอกาสเป็น
อัมพฤกษ์หรืออัมพาตของแขนทั้ง 2 ข้าง หรือแขน 2 ข้าง รวมถึงขา 2 ข้างด้วย
(อัมพาตทั้งตัว) หากเป็นที่ระดับบั้นเอว อาจจะเกิดการอ่อนแรงของขา 2 ข้าง หรือ
ครึ่งตัวล่างเรียกว่า อัมพฤกษ์ อัมพาต ครึ่งท่อนล่าง ขาทั้ง 2 ข้างไม่มีแรง รวมถึง
ควบคุมระบบขับถ่ายไม่ได้ การเกิดเนื้องอกหรืออุบัติเหตุต่อประสาทไขสันหลัง เช่น
หมอนรองกระดูก- สันหลังเคลื่อน กระดูกสันหลังทรุด หรือกระดูกสันหลังหัก มีผล
กระทบต่อ ความเสียหายของประสาทไขสันหลังย่อมก่อให้เกิดอัมพฤกษ์อมั พาต ของ
ร่างกายได้ทั้งสิ้น
ส่วนทีผ่ ดิ ปกติตอ่ เส้นประสาทฝอย มักจะเกิดจากการขาดเลือดไปเลีย้ ง เช่น
เกิดการอุดตันของหลอดเลือด ขาหนีบ หรือใต้รักแร้ ท�ำให้มี การอ่อนแรงของขาข้าง
ใดข้างหนึ่ง หรือแขนข้างใดข้างหนึ่ง เป็นต้น
ปัจจุบันการแพทย์แผนปัจจุบันได้ก้าวหน้าไปมากแล้ว มีการน�ำเอาน�้ำ
มาใช้รักษาผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตอย่างกว้างขวางขึ้น มีการน�ำน�้ำแร่รวมถึงน�้ำ
กลุ่มโมเลกุลเล็ก (น�้ำนาโน) มาให้ผู้ป่วยได้ดื่มวันละ 2 ลิตร ถึง 4 ลิตร เพื่อให้
โมเลกุลเล็กของน�้ำ มีส่วนช่วยในด้านการเสริมสร้างและฟื้นฟูเซลล์ประสาท รวม
ถึงช่วยขบวนการเผาผลาญพลังงานของร่างกายภายในเซลล์ประสาท ให้ด�ำเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ การฟืน้ ตัวของเซลล์ประสาทส่วนทีย่ งั ไม่สญ
ู เสียถาวร
(เซลล์ประสาทที่ยังไม่ตาย) ได้มีโอกาสฟื้นตัวสู่สภาพปกติหรือใกล้เคียงปกติ
เพื่อช่วยให้อาการอัมพฤกษ์อัมพาต ฟื้นตัวเร็วมากขึ้นช่วยลดภาวะความพิการ
ของร่างกายได้ ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น ลดภาระของครอบครัว
และสังคมลงได้มาก
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น�้ำนาโนกับโรคเก๊าต์
ปัจจุบันนี้ “โรคเก๊าต์”เป็นโรคฮิตติดอันดับในประชากรชาวไทย โดย

เฉพาะในผู้ชายจะเป็นกันมากกว่าในผู้หญิง เกิดความทุกข์ทรมานจากการปวดตาม
ข้อต่างๆ ของร่างกาย โครงสร้างของข้อเสียรูป มักเป็นโรคเรื้อรังต้องเสียเวลาและ
เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาอย่างมากมาย ดังนั้นมาท�ำความเข้าใจกับโรคนี้เพื่อการ
ป้องกันและดูแลรักษา รวมถึงการใช้น�้ำนาโน (Nano Mineral Water) มาช่วย
ดูแลร่างกายให้แข็งแรงเพื่อช่วยป้องกันโรคและช่วยให้อาการของโรคเก๊าต์สงบ
ลงด้วย เก๊าต์เป็นโรคข้ออักเสบทีเ่ กิดจากกรดยูรคิ ในกระแสเลือดสูบผิดปกติ จนเกิด
การสะสมกรดยูริคในข้อกระดูก ท�ำให้เกิดการอักเสบเฉียบพลันขึ้น สาเหตุการเกิด
กรดยูริคในกระแสเลือดสูง เกิดจากเอ็นไซม์ในร่างกายตัวหนึ่งชื่อเอ็นไซม์ยูริเคส
(Uricase Enzyme) ท�ำหน้าที่สลายกรดยูริคในกระแสเลือด มิให้มีปริมาณที่สูง
เกินไปอันก่อให้เกิดผลร้ายต่อร่างกาย ซึ่งกรดยูริคนี้มีมากในอาหารเครื่องในสัตว์
ทุกชนิด เช่น หัวใจหมู สมองหมู ไส้หมู เซ่งจี้หมู ตับไก่ กึ๋นไก่ เป็นต้น และอาหาร
ประเภทสัตว์ปกี ทุกชนิดเช่น นก เป็ด ห่าน ไก่ เป็นต้น เมือ่ ขาดเอ็นไซม์ยรู เิ คสมาสลาย
หรือควบคุมกรดยูริค ท�ำให้ปริมาณกรดยูริคมีสูงขึ้นในกระแสเลือด ปริมาณปกติ
ของกรดยูริคในกระแสเลือดจะต้องมีปริมาณไม่เกิน 6 มก./ดล. (ในเลือด 100 ซีซี
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ปริมาณกรดยูริคไม่ควรเกิน 6 มก.) เมื่อกรดยูริคมีปริมาณที่สูงขึ้น จะก่อให้เกิดการ
ตกผลึกของกรดยูรคิ มาสะสมตามข้อต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะข้อกระดูกบริเวณ
โคนนิ้วหัวแม่เท้าและข้อเท้าก่อให้เกิดการอักเสบของข้อกระดูกอย่างเฉียบพลัน เกิด
อาการปวด บวม แดง ร้อน คือบริเวณข้อกระดูกทีผ่ ดิ ปกติจะมีอาการปวด บวม บริเวณ
ผิวรอบๆ ข้อจะมีสแี ดงระเรือ่ และหากเอามือแตะสัมผัส จะรูส้ ึกอุ่นๆ บริเวณข้อที่ผิด
ปกติ และจะปรากฏอาการทีร่ นุ แรงขึน้ หากมีการดืม่ เหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ
อาการข้ออักเสบเหล่านี้จะลุกลาม ไปยังข้อกระดูกอื่นๆ
หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและปฏิบัติตนไม่ถูกต้องเช่นกระดูกข้อเข่า ข้อกระดูก
นิ้วมือ ข้อศอก หากเรื้อรังมากๆ อาจมีการสะสมของกรดยูริคใต้ผิวหนังเป็นก้อน
ตะปุ่มตะป�่ำใหญ่บ้างเล็กบ้าง อาจจะเจ็บหรือไม่เจ็บ ท�ำให้แลดูน่าเกลียดไม่สวยงาม
การรักษาและข้อปฏิบัติตัว เมื่อมีการอักเสบของข้อกระดูกเกิดขึ้น คงต้อง
พบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและให้การรักษาที่ถูกต้อง มีการให้ยารักษาข้ออักเสบ ยา
แก้ปวดข้อ ยาลดกรดยูริคในกระแสเลือดและเจาะเลือดตรวจปริมาณกรดยูริคใน
กระแสเลือดทุกๆ 3 เดือน หรือทุกๆ 6 เดือน ควรจะควบคุมให้กรดยูริคมีค่าต�่ำกว่า
6 มก./ดล. ดังได้กล่าวมาแล้ว งดหรือเลี่ยงอาหารสัตว์ปีกและเครื่องในสัตว์ทุกชนิด
งดเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงบุหรี่ ออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ อีกทัง้
ดื่มน�้ำมากๆ พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่กังวลหรือเครียดกับเรื่องใดๆ จนเกินไป ข้อปฏิบตั ิ
เหล่านีห้ ากไม่ปฏิบตั อิ ย่างจริงจังและต่อเนือ่ งจะมีผลเร่งให้อาการของโรคเก๊าต์กำ� เริบขึน้ ได้
ดังนัน้ จึงต้องมีวนิ ยั ในการรักษา ให้สงบและปฏิบตั ติ วั อย่างเคร่งครัดด้วย
“ปัจจุบันการแพทย์ทางเลือกที่จะเป็นตัวช่วยให้อาการของโรคเก๊าต์ส งบ
ลงอย่ า งรวดเร็ ว และได้ ผ ลยิ่ ง ดี ต ่ อ ร่ า งกายในระยะยาว คื อ การดื่ ม น�้ ำ นาโน”
เนื่องจากน�้ำนาโนเป็นน�้ำกลุ่มโมเลกุลเล็กและมีปริมาณ ออกซิเจนสูงกว่าน�้ำปกติ
ทั่วไปท�ำให้การล้างกรดยูริคและต้านกรดยูริคในกระแสเลือดได้ผลดียิ่งขึ้น อีกทั้ง
ยังช่วยฟื้นฟูความผิดปกติภายในข้อกระดูกให้ฟื้นตัวเร็วขึ้น ข้อแข็งแรงขึ้นท�ำให้
อาการของโรคสงบเร็วขึ้น อาการปวด บวม แดง ร้อน และข้อที่ผิดปกติจะสงบ
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และฟื้นตัวสู่ สภาพปกติเร็วขึ้น ควรจะดื่มน�้ำนาโนในปริมาณวันละ 2-3 ลิตร เป็น
อย่างน้อย (8-12 แก้วต่อวัน น�้ำ 1 แก้ว เท่ากับ 250 ซีซี) นอกจากนี้ ยังสามารถน�ำ
น�้ำนาโนนี้มาอาบ แช่ หรือประคบได้
โปรดระลึกไว้เสมอว่า ดื่มน�้ำนาโน เพื่อป้องกันโรคเก๊าต์เป็นวิธีที่ดีที่สุด
และเมื่อเป็นโรคนี้แล้ว การดื่มน�้ำนาโนร่วมกับการรักษาทางการแพทย์อย่างถูกต้อง
จะท�ำให้โรคเก๊าต์สงบ และป้องกันโรคแทรกซ้อนทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
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น�้ำนาโนกับโรคมะเร็ง ตอนที่ 1
ปัจจุบนั นี้ “มะเร็ง”เป็นโรคทีร่ จู้ กั กันอย่างกว้างขวางทัว่ โลก เป็นโรคที่

คร่าชีวิตมนุษย์ในแต่ละปีเป็นจ�ำนวนมาก รวมถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ต้องมีร่างกาย
ที่ผิดปกติ ทนทุกข์ทรมานกับความผิดปกติของร่างกาย เป็นภาระกับญาติพี่น้อง
สูญเสียเวลาและค่าใช้จา่ ยในการรักษาอีกมากมาย เป็นทีห่ วัน่ เกรงของประชากรโลก
อย่างมาก
สาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในร่างกาย ที่มี
การเปลี่ยนรหัส DNA ทางพันธุกรรมของโครงสร้างเซลล์ จนเกิดการเปลี่ยนสภาพ
เป็นเซลล์ร้ายในร่างกาย มีการท�ำลายเซลล์ปกติในร่างกาย ขยายเซลล์ผิดปกติและ
กระจายเซลล์ผดิ ปกติเหล่านีไ้ ปสูส่ ว่ นอืน่ ๆ ของร่างกาย ท�ำให้อวัยวะต่างๆ และระบบ
ต่างๆ ในร่างกายไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างปกติให้กบั ร่างกาย เกิดการเสียชีวติ
ในที่ีสุดด้วยเวลาอันรวดเร็ว
ร่างกายมนุษย์ในผู้ใหญ่ทั่วไปมีเซลล์ที่ประกอบรวมตัวกันอยู่ประมาณ 100
ล้านล้านล้านเซลล์ในแต่ละวันที่เราอาศัยอยู่ในโลก ใบนี้จะมีสารพิษที่ผ่านเข้า
ร่างกายอย่างมากมาย ทั้งที่เรารู้และไม่รู้ สารพิษต่างๆ เหล่านี้ปัจจุบันเราเรียก
ว่า สารอนุมูลอิสระ (Free Radical) เข้าสู่ร่างกาย 3 ทางหลักๆ ดังนี้
1. ทางอากาศ ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน อากาศมีมลพิษสูง ภาวะโลกร้อน
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ยิ่งมีผ ลต่ อ อากาศเป็ น พิ ษ สู ง ขึ้ น เชื้ อ โรคที่ ป นเปื ้ อ นมากั บ อากาศ มี ทั้ ง เชื้ อ
แบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส เป็นต้น สารพิษที่มากับมลพิษทางอากาศ เช่น ควันพิษ
จากโรงงานอุตสาหกรรม ท่อไอเสียจากรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถไฟ เรือยนต์ รวมถึง
เครือ่ งบิน ความร้อนจากแสงอาทิตย์ ควันพิษจากการปรุงอาหาร เช่น การปิง้ การย่าง
การทอด การต้มอาหาร ล้วนแล้วแต่มสี ารพิษหรืออนุมลู อิสระปนเปือ้ นทัง้ สิน้ รวมถึง
การสูบบุหรี่ สูบยาเส้น สูบซิกก้า นอกจากนีฝ้ นุ่ ละอองทีเ่ กิดจากโรงงานอุตสาหกรรม
ต่างๆ โรงงานท�ำเฟอร์นิเจอร์ โรงสีข้าว โรงงานท�ำน�้ำตาล ที่อยู่อาศัยที่สกปรก ขาด
การดูแลในเรื่องท�ำความสะอาด ขยะมูลฝอย ที่อับชื้น อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ล้วน
แล้วแต่เป็นสาเหตุกอ่ ให้เกิดมลภาวะทีม่ อี นุมลู อิสระหรือสารพิษทีป่ นเปือ้ นในอากาศ
เมื่อเราหายใจเข้าสู่ร่างกาย ย่อมมีผลท�ำให้เกิดอาการผิดปกติต่อร่างกายได้
2. ทางอาหารและน�้ำดื่ม ประชากรโลกเพิ่มจ�ำนวนขึ้นอย่างมากมาย ท�ำให้
การผลิตอาหารและน�้ำดื่มด้วยวิธีทางธรรมชาติย่อมไม่ทันการและไม่เพียงพอต่อ
การเลี้ยงประชากรโลกมีการน�ำกรรมวิธีและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการเพาะปลูก
สัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นอาหาร มีการใช้ปุ๋ยเคมี การตัดต่อพันธุกรรมทางการเกษตร การ
ใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีอื่นๆ ในการก�ำจัดวัชพืชแมลงและศัตรูพืชอื่นๆ การใช้
ฮอร์โมนเร่งผลผลิตทางการเกษตร การเคลือบสารเคมีต่อเปลือกหรือผิวของผลไม้
การใช้น�้ำยาชุบหรือแช่ผักผลไม้เพื่อคงความสดให้นานและป้องกันการท�ำลายของ
แมลง การบ่มแก๊สต่อผักหรือผลไม้เพื่อเร่งให้สุกเร็วขึ้น ล้วนแล้วแต่มีสารพิษและ
สารอนุมูลอิสระเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรทั้งสิ้น ในด้านสัตว์เลี้ยงเพื่อการ
โภชนา วัวหรือหมูมีการใช้สารเร่งการเจริญเติบโต มีการใช้สารเคมีผสมในอาหาร
สัตว์เพื่อเร่งการเจริญเติบโต สารตกค้างจากการใช้ยาปฏิชีวนะ อาหารทะเลมีการใช้
สารฟอร์มาลีนมาแช่เพือ่ คงความสดให้ยาวนานออกไป สารต่างๆ เหล่านีล้ ว้ นเป็นสาร
ก่อมะเร็งในร่างกายมนุษย์ทั้งสิ้น
ในอาหารส�ำเร็จรูปมีการใส่สารกันบูด ผงชูรสสารเคมีผสมสีอาหาร การปรุง
แต่งสีและปรุงแต่งรสทีม่ สี ารปนเปือ้ นต่างๆ อาหารปิง้ ย่าง ทอด น�ำ้ มันทีใ่ ช้ทอดอาหาร
อาจมีการใช้ซ�้ำและใช้น�้ำมันที่มีคุณภาพต�่ำ ของหมักดองต่างๆ ของตากแห้งอบแห้งที่
มีกรรมวิธไี ม่สะอาดเพียงพอ อาหารทีป่ี นเปือ้ นจากแมลงวัน หนู แมลงสาบ เป็นต้น
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น�้ำผลไม้หรือน�้ำดื่มที่ไม่สะอาดพอ มีใส่สีปนเปื้อนและกรรมวิธีที่ไม่สะอาด
รวมถึงการดื่มชา กาแฟ ที่มากเกินไป เหล้า เบียร์ ไวน์ สารผสมแอลกอฮอล์ล้วนมี
สารก่อมะเร็งทั้งสิ้น
3. ทางอารมณ์ อารมณ์ที่ผันผวน ความกังวล การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ
การขาดการออกก�ำลังกาย การท�ำงานที่หนักและนานเกินไป ล้วนก่อให้เกิดภาวะ
เครียดทั้งกายและใจ ความเครียดย่อมจะก่อผลเสียกับร่างกาย อารมณ์ที่พบบ่อยมี
โกรธ เกลียด กลัว อิจฉา เศร้า ล้วนแต่ทำ� ให้เกิดความเครียด มีผลท�ำให้ตอ่ มหมวกไต
สร้างฮอร์โมนแห่งความเครียดออกมา คือ ฮอร์โมนคอร์ตโิ ซน (Cortisol Hormone)
เป็นสารก่อมะเร็งในร่างกาย
นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บของโรคต่างๆ อีกด้วย จะ
เห็นได้วา่ สาเหตุการเกิดโรคมะเร็งมีทงั้ ทีเ่ ราสามารถหลีกเลีย่ งและป้องกันได้ บางอย่าง
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงและป้องกันได้ บางอย่างก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ยังมีสาเหตุ
อื่นๆ อีกมากมายที่จะเป็นต้นเหตุให้เกิดโรคมะเร็ง จะมีวิธีดูแลป้องกันและรู้เท่าทัน
โรคมะเร็งอย่างไร และน�้ำนาโนจะมีส่วนช่วยอย่างไร คงจะต้องไป ต่อรายละเอียด
ในตอนที่ 2 ต่อไป
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น�้ำนาโนกับโรคมะเร็ง ตอนที่ 2
ในตอนที่หนึ่งได้กล่าวถึง

สารพิษหรือสารอนุมูลอิสระเข้าสู่เซลล์
ต่างๆ ในร่างกายแล้ว คงจะต้องดูต่อไปว่าสารพิษหรือสารอนุมูลอิสระเหล่านี้
ก่อให้เกิดความผิดปกติต่อร่างกายอย่างไร ถึงก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้
ภายหลังจากที่สารพิษหรือสารอนุมูลอิสระเข้าสู่ร่างกายแล้ว จะก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย 3 ประการหลักคือ
1) ก่อให้เกิดการติดเชื้อภายในเซลล์ของร่างกาย เกิดการอักเสบต่อเซลล์
หรือเนื้อเยื่อหรืออวัยวะของร่างกาย เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ หลอดลมอักเสบ
ปอดอักเสบ กระเพาะอาหารอักเสบ ล�ำไส้ใหญ่อักเสบ ไวรัสตับอักเสบ มดลูก
อักเสบ รังไข่อักเสบ ภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือโรคเอดส์ การเกิดแผลอักเสบเรื้อรังจาก
แผลเบาหวาน เป็นต้น
การอั ก เสบจากการติด เชื้อ หรือ จากเหตุอื่นๆ ก็ ต าม หากบริ เวณอั ก เสบ
เป็ น เรื้อรังและระยะนาน โดยเฉพาะต่ออวัยวะภายในของร่างกายมีแนวโน้มจะก่อ
ให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างเซลล์เป็นเซลล์มะเร็งได้ เช่น กระเพาะอาหารอักเสบ
เรื้อรังหรือไวรัสตับอักเสบเรื้อรังเป็นเวลานาน จะกลายเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร
หรือมะเร็งตับได้ เป็นต้น
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2) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรหัส ดีเอ็นเอ ในเซลล์ เกิดเป็นเซลล์ผิดปกติ
ขึน้ ค่อยๆ ท�ำลายเซลล์ปกติของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ส่วนอาการจะปรากฎให้เห็น
เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของผู้ป่วยแต่ละราย
3) ก่อให้เกิดการเสื่อมของเซลล์ในร่างกายและอวัยวะเสื่อมตัว ท�ำให้
การท�ำหน้าที่ของอวัยวะนั้นลดลง จนเป็นสาเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บปรากฎให้เห็น
ได้ เช่น เซลล์เสื่อมที่ตับอ่อนท�ำให้หน้าที่ตับอ่อนท�ำงานแย่ลง การผลิตฮอร์โมน
อินซูลินเพื่อจะควบคุมระดับน�้ำตาลในกระแสเลือดให้อยู่ในระดับปกติ อินซูลินจะ
บกพร่องไปท�ำให้เกิดโรคเบาหวานได้ หรือเซลล์เสื่อมที่ปอดจากการที่ได้รับสารพิษ
จากการสูบบุหรี่ ก่อให้เกิดโรคถุงลมโป่งพองจนกลายเป็นมะเร็งปอดได้ หรือเซลล์
ตับเสื่อมจากการท�ำลายของสารพิษจากแอลกอฮอล์ (ผู้ที่ดื่มเหล้าเป็นประจ�ำ) ก่อให้
เกิดเซลล์ตับแข็ง เป็นโรคตับแข็งและกลายเป็นโรคมะเร็ง เป็นต้น
อาหารที่จะบ่งชี้ว่าเป็นโรคมะเร็งหรือไม่ บ่อยครั้งที่ไม่ปรากฎอาการใดๆ ที่
ผิดปกติเลย เมือ่ เกิดอาการแล้ว พบว่าเป็นมะเร็งระยะรุนแรงแล้ว ดังนัน้ หากมีอาการ
ใดๆ ที่ผิดปกติของร่างกายควรจะรีบพบแพทย์เพื่อท�ำการตรวจวินิจฉัย ปัจจุบันใน
โรงพยาบาลใหญ่ๆ ทั่วประเทศ มีแพทย์และเครื่องมือที่จะตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง
ได้ชัดเจนแม่นย�ำมากขึ้น มีการวินิจฉัยถูกต้องและสามารถให้การรักษาโรคมะเร็ง
ได้รวดเร็วขึ้น ทั้งการเจาะเลือดตรวจของห้องวิจัย การเจาะชิ้นเนื้อตรวจ การตรวจ
ระดับฮอร์โมน การเอ็กเรย์และ การตรวจทางระบบคอมพิวเตอร์เป็นต้น
การรักษาขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของแพทย์ผทู้ ำ� การรักษาจะใช้การรักษาอย่างไร
ที่จะเหมาะสมเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยมากที่สุด มีการรักษาโดยการผ่าตัด เคมีบ�ำบัด
การฝังแร่ รวมถึงการฉายรังสีรักษาล้วนแล้ว แต่เป็นวิธีการที่ก�ำจัดระงับการแพร่
กระจายของเซลล์มะเร็งต่อต้าน และยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง
ปัจจุบันมีการรักษาโรคมะเร็งโดยใช้วิธีการดูแลสุขภาพองค์รวมมาใช้ร่วมกับ
การรักษาการแพทย์แผนปัจจุบันด้วย ดังนั้นน�้ำนาโนจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งได้
หลักการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง อาการของโรคมะเร็งจะไม่ดีขึ้นได้เลย ถ้าผู้ป่วย
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ไม่สามารถเสริมสร้างภูมิต้านทานในร่างกายให้แข็งแรง ดังนั้นน�้ำนาโนมีคุณสมบัติ
สามารถเสริมสร้างภูมิต้านทานในร่างกายผู้ป่วยโรคมะเร็งให้แข็งแรงขึ้น เพื่อภูมิ
ต้านทานร่างกายที่แข็งแรงนั้น จะไปก�ำจัดเซลล์มะเร็งหรือต่อต้านให้เซลล์มะเร็ง
อ่อนแอลง พร้อมกันนั้นยังช่วยเสริมสร้างให้สุขภาพทั่วไปแข็งแรงที่จะรับประทาน
อาหารได้ หลับพักผ่อนได้ ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีขึ้น อาการของโรคมะเร็งสงบ
ตัวลงได้ ลดการทรมานจากโรคได้ดีขึ้น สามารถท�ำกิจวัตรประจ�ำวันต่างๆ ได้ดีขึ้น
การดื่มน�้ำนาโนเป็นกลุ่มน�้ำโมเลกุลเล็ก จะท�ำให้ระบบเผาผลาญพลังงานใน
ร่างกายดีขึ้น เสริมสร้างให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทาน คือ ระดับเม็ดเลือดขาวผลิต
มากขึ้น การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ลดระดับความตึงเครียดของร่างกายลง เกิดภาวะ
การผ่อนคลายดีขึ้น เสริมการรักษาจากแพทย์ด้วย นอกจากนี้ปริมาณอ๊อกซิเจน
น�้ำนาโน ยังมีส่วนช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งด้วย
ดังนั้นการดื่มน�้ำนาโนวันละ 2-4 ลิตรร่วมกับการรักษาทางการแพทย์และ
ปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง สามารถที่จะต้านโรคมะเร็งและอาการโรคมะเร็งสงบได้ สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงขึ้น การดูแลสุขภาพร่างกายที่ดีที่สุดคือการป้องกันโรค การดื่มน�้ำ
นาโนอย่างสม�่ำเสมอต่อเนื่องทุกวันจะช่วยเสริมสร้างร่างกายแข็งแรงสุขภาพดี
และต้านทานโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วย
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น�้ำนาโนกับภาวะกรดไหลย้อน
ภาวะกรดไหลย้อน เป็นอาการผิดปกติของน�้ำย่อยในกระเพาะอาหาร

ปกติหลอดอาหารและกระเพาะอาหารบริเวณรอยต่อ จะมีหูรูดกระเพาะอาหาร
คอยปิดบริเวณกระเพาะอาหารไม่ให้น�้ำย่อยในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับขึ้นไป
ที่หลอดอาหาร และป้องกันไม่ให้อาหารที่รับประทานเข้าไปมีการไหลย้อนกลับ อัน
เป็นสาเหตุให้เกิดอาการพะอืดพะอม คล้ายจะคลื่นไส้ อาเจียน หรือรู้สึกอึดอัดแน่น
ท้อง จุกเสียดท้อง จุกแน่นบริเวณลิ้นปี่ของทรวงอก หายใจล�ำบาก ไม่สบายตัว
สาเหตุการเกิดภาวะกรดไหลย้อน มีสาเหตุหลักใหญ่ๆ ดังนี้
1. เกิดจากการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา ปล่อยให้ท้องว่างเกินไป
หรือเกิดความรู้สึกหิวจัด ปกติในกระเพาะอาหารจะมีการหลั่งน�้ำย่อย เพื่อย่อย
อาหารซึ่งอยู่ในส่วนการควบคุมการท�ำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ เมื่อถึง
เวลาที่ควรจะต้องรับประทานอาหารหรือเวลาที่ท้องหิวแล้ว แต่ผู้ป่วยยังไม่ได้
รับประทานอาหาร ท�ำให้น�้ำย่อยที่ถูกหลั่งออกมาในกระเพาะอาหาร ไม่มีอาหารให้
ย่อยจึงเกิดการปั่นป่วนในกระเพาะอาหาร เกิดภาวะความเป็นกรด มีลม หรือแก๊ส
ในกระเพาะอาหารสูง จนเกิดเป็นแรงกดดันให้รู้สึกท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นท้อง จน
กระทั่งกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นไปบริเวณรอยต่อของกระเพาะอาหาร
และหลอดอาหาร มีแรงกดดันให้หูรูดกระเพาะอาหารต้านแรงกดดันไม่อยู่ กรดจึง
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ไหลย้อนกลับขึ้นมาที่หลอดอาหาร เกิดอาการไม่สบายท้อง จุกแน่นหน้าอก บริเวณ
ลิ้นปี่และอาจต่อเนื่องถึงล�ำคอได้ นอกจากนี้อาจเกิดจากการรับประทานอาหารที่
มากเกินไป จนกระเพาะอาหารไม่สามารถรับอาหารหรือย่อยได้ทัน เกิดการอัดกลับ
ของอาหารและน�้ำย่อย ท�ำให้เกิดภาวะกรดไหลย้อนได้
2. เกิดจากการรับประทานอาหารรสจัดเกินไป เช่น เผ็ดจัด เปรี้ยวจัด
เค็มจัด เป็นต้น ย่อมมีผลท�ำให้กระเพาะอาหารผันผวน
3. การดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์ หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อยและจ�ำนวนมาก
มีผลให้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ก่อปฏิกิริยากับน�้ำย่อยในกระเพาะอาหาร
4. การดื่มชาหรือกาแฟมากเกินไป อาหารบางชนิด หรือผลไม้บางชนิดที่
แสลงต่อระบบย่อยในกระเพาะอาหาร
5. การรั บ ประทานยาบางชนิดต่อ เนื่อ งและยาวนาน เช่ น ยาแก้ ปวด
ยาแก้อาการกล้ามเนื้อ ข้อ กระดูกอักเสบ หรือ ยาสมุนไพรบางอย่างยาวนานเกินไป
6. สาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดภาวะกรดไหลย้อน คือ ความเครียดทาง
ร่างกาย หรือความเครียดทางจิตใจ ความกังวลต่อเรื่องใดเกินไป การพักผ่อน
ไม่เพียงพอ การท�ำงานที่หนักและเหนื่อยเกินไป ก่อให้เกิดอาการ “เครียดลง
กระเพาะ” ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดภาวะกรดไหลย้อนได้
ปัจจุบันได้มียาหลายชนิด ซึ่งมีผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ยัง
ต้องใช้เวลาการรักษาที่ยาวนานพอสมควร นอกจากนี้ยังต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติ
ตัวของผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด จึงจะท�ำให้อาการของโรคสงบและบรรเทาลงได้ การ
ดื่มน�้ำนาโนเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดความรุนแรง และสงบอาการของภาวะ
กรดไหลย้อนได้ ควรจะทยอยดื่มน�้ำนาโนตลอดวัน วันละไม่ต�่ำกว่า 8-12 แก้ว
เนือ่ งจากน�ำ้ นาโนมีกลุม่ โมเลกุลของน�ำ้ เล็ก จึงแทรกตัวเข้าเซลล์ของอวัยวะในระบบ
ทางเดินอาหาร เช่น หลอดอาหาร กระเพาะอาหารเป็นต้น ซึ่งช่วยฟื้นการท�ำงานให้
ปกติ และเสริมความแข็งแรงของอวัยวะดังกล่าวได้ นอกจากนี้น�้ำนาโนยังสามารถ
ช่ ว ยลดความเข้ ม ข้ น ของกรดในน�้ ำ ย่ อ ยลงได้ ท� ำ ให้ อ าการไม่ รุ น แรงและสงบ
อาการได้ กล่าวโดยสรุป ผู้ป่วยจะต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง รับประทานอาหาร
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ให้ตรงเวลา ไม่อิ่มเกินไปหรือปล่อยให้หิวเกินไป เลี่ยงหรืองดอาหารรสจัด งดเครื่อง
ดืม่ แอลกอฮอล์ ชา และกาแฟ พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียดหรือกังวลกับเรือ่ งใดเกิน
ไป หากมีการพบแพทย์ ต้องรับประทานยาร่วมด้วย และต้องไปตรวจตามทีแ่ พทย์นดั
ดื่มน�้ำนาโนวันละ 8-12 แก้วจะช่วยได้มาก และให้ผลดีต่อร่างกายชัดเจน
การดื่มน�้ำนาโนจึงเป็นตัวช่วยในด้านการป้องกัน และฟื้นฟูร่างกายให้ห่าง
ไกลจากโรค ช่วยให้อาการของโรคสงบลง และช่วยให้ฟื้นตัวจากภาวะกรดไหลย้อน
ได้เป็นอย่างดี
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น�้ำนาโนกับมะเร็งกระเพาะอาหาร
อุบัติการของโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

เกิดขึ้นเป็นปัญหา
ใหญ่กับประชากรในประเทศที่เจริญแล้ว และเป็นปัญหามากกับประชากรในเมือง
มากกว่าประชากรในชนบท เนื่องจากในเมืองใหญ่วิถีชีวิตเต็มไปด้วยความเร่งรีบ
การแข่งขันตลอดเวลา ในเรื่องคุณภาพงาน ปริมาณงาน ความคิดริเริ่ม ความแปลก
ใหม่ของงาน การชิงดีชิงเด่นกับผู้ร่วมงานและอื่นๆ ล้วนแล้วแต่สร้างแรงกดดัน
และก่อให้เกิดความกังวล ตามมาด้วยความเครียดทัง้ ทางกายและจิตใจ ภาวะการพัก
ผ่อนไม่เพียงพอ การรับประทานอาหารอย่างเร่งรีบไม่ตรงเวลา การรับประทานอาหาร
ที่จ�ำเจ ซ�้ำซากตลอดเวลา อาหารรสจัด คุณภาพอาหารที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ
รวมถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอลฮอล์อย่างต่อเนื่อง รวม
ถึงการรับประทานยาบางอย่างเป็นเวลายาวนาน ล้วนแล้วแต่เป็นต้นเหตุของการ
เกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได้
จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้นนี้ ก่อให้เกิดภาวะเครียดต่อระบบย่อยอาหาร
ในกระเพาะอาหาร อาการเริ่มแรก จะมีการจุกเสียด แน่นท้อง ท้องอืด ปวดท้อง มี
แก๊สในกระเพาะอาหารมาก มีการเรอเปรี้ยว อึดอัดคล้ายจะคลื่นไส้ อาเจียน ส่วน
ใหญ่จะไม่ถึงกับอาเจียน แต่ถ้าอาเจียนออกได้ก็จะเป็นน�้ำย่อยในกระเพาะอาหาร
เป็นส่วนใหญ่ มีรสเปรีย้ วคล้ายน�ำ้ ลายเหนียวๆ อาการทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดนี้ จะเป็นภาวะ
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กรดไหลย้อน เมือ่ สภาพของโรคพัฒนาต่อไป จะมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง ทัง้ ยาม
หิวข้าวและยามอิม่ จากการรับประทานอาหารแล้ว รวมถึงการจุกเสียดแน่นท้องและ
อาเจียนอย่างรุนแรงเป็นอาการบ่งบอกถึงการเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบ หาก
ยังไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและจริงจังกับการปฏิบัติตัวและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
ให้ผ่อนคลายความตึงเครียดลง โรคจะพัฒนาต่อไปเป็นปวดท้องรุนแรงมากขึ้น รับ
ประทานอาหารน้อยลง มีอาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายอุจจาระมีเลือดปนออกมา แสดง
ถึงการมีแผลในกระเพาะอาหาร และแผลในกระเพาะอาหารจะพัฒนาการเป็นโรค
มะเร็งกระเพาะอาหารได้ ผู้ป่วยจะทุกข์ทรมานกับอาการของโรค และเสียชีวิตได้ใน
เวลาอันรวดเร็ว
นวัตกรรมน�้ำนาโน จากผลการวิจัยทางการแพทย์พบว่า ด้วยคุณสมบัติ
ของน�้ำนาโนที่ส�ำคัญ 2 ประการหลัก มีผลช่วยท�ำให้อาการของโรคกรดไหลย้อน
โรคกระเพาะอาหาร แผลในกระเพาะอาหารฟื้นตัวดีขึ้นและสงบอาการได้
1. คุณสมบัตกิ ลุม่ น�ำ้ นาโนโมเลกุลเล็ก จะช่วยลดภาวะความตึงเครียด ความ
ผันผวนของน�้ำย่อยในกระเพาะอาหารให้ท�ำงานสมดุลมากขึ้น ลดความเข้มข้น
ของภาวะความเป็นกรดให้เจือจางลง ช่วยในการฟื้นฟูเซลล์ของเนื้อเยื่อกระเพาะ
อาหารสู่สภาพปกติ และใกล้เคียงปกติได้มากขึ้น รวมถึงการสร้างภูมิต้านทานใน
ร่างกายให้แข็งแรง เพื่อต้านทานโรคภัยไข้เจ็บให้สงบอาการได้เร็วขึ้น
2. คุณสมบัติที่มีปริมาณออกซิเจนมาก มีผลช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เซลล์มะเร็งได้ เพราะเซลล์มะเร็งไม่ถูกกับออกซิเจน ท�ำให้อาการของโรคมะเร็ง
กระเพาะอาหารสงบลงได้ นอกจากนี้ออกซิเจนยังมีส่วนช่วยให้เซลล์ปกติของ
ร่างกายฟื้นฟูแข็งแรงขึ้น ยังผลให้สุขภาพร่างกายของผู้ป่วยแข็งแรงขึ้นด้วย
อย่างไรก็ตามทางด้านการแพทย์ยังคงเน้นในเรื่องการป้องกันโรค ดีกว่าที่
จะมารักษาโรค ดังนั้นการดูแลสุขภาพร่างกายและการสร้างพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตัวอย่างถูกต้อง เพื่อการป้องกันโรคย่อมจะดีกว่า
1. รับประทานอาหารให้ตรงเวลา ไม่รับประทานอิ่มเกินไป และไม่ปล่อยให้
หิวเกินไป
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2. เลี่ ย งอาหารที่ไม่ถูกสุขอนามัย อาหารเจื อ ปนต่ า งๆ อาหารรสจั ด สี
อาหารจัดเกินไป เป็นต้น
3. ไม่กังวลหรือเครียดกับเรื่องต่างๆ เกินไป
4. พักผ่อนให้เพียงพอ ท�ำจิตใจและอารมณ์ให้แจ่มใสเสมอ
5. ออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ
6. ดื่มน�้ำวันละ 6-8 แก้ว (1.5-2 ลิตร) เป็นประจ�ำ ควรดื่มน�้ำนาโนจะได้
ประโยชน์มาก
หมั่นจดจ�ำเสมอว่า
- น�้ำเพื่อสุขภาพ (Water for health)
- น�้ำเพื่อการฟื้นตัวจากโรคภัย (Water for healing)
- น�้ำเพื่อชีวิต (Water for life)
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น�้ำนาโนกับโรคที่มากับน�้ำท่วม
ช่ ว งเวลาเกื อ บ 2 เดื อ นมานี้ ประเทศไทยได้รับความเสียหาย

จากอุทกภัยน�้ำท่วมหลายจังหวัด เกือบจะทุกภาคของประเทศเกิดความเสียหายใน
วงกว้างทั้งทรัพย์สิน บ้านเรือน ไร่นา การเกษตร การอุตสาหกรรม ฯลฯ รวมถึง
ภยันตราย บาดเจ็บและเสียชีวิตจากภาวะน�้ำท่วม เป็นการสูญเสียอย่างใหญ่หลวง
ประเมินค่าความเสียหายมิได้ นอกจากนี้ยังมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้น ก่อให้เกิดอาการ
ป่วยซ�้ำเติมประชาชนในบริเวณน�้ำท่วมอย่างมาก
ในบทความนีจ้ ะยกตัวอย่างโรคภัยไข้เจ็บทีป่ รากฎและมักพบได้งา่ ย มีดงั นี้
1. โรคตาแดง เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่มากับน�้ำ การสัมผัสกับน�้ำที่
ไม่สะอาดก่อให้เกิดการอักเสบของเยื่อตา เยื่อตาอักเสบจะมีอาการตาแดง คันและ
ระคายเคืองนัยน์ตา มีขี้ตาเกิดขึ้นมาก สามารถติดต่อไปถึงผู้อื่นได้
การดูแลรักษาเบื้องต้น ควรแยกของใช้และภาชนะเป็นส่วนตัว เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดและติดต่อไปสู่ผู้อื่นและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดกับตัว
เองได้ ควรจะดื่มน�้ำนาโนวันละ 6-8 แก้ว (1.5-2ลิตร) ใช้น�้ำนาโนนี้ล้างตาวันละ
3-4 ครัง้ ใช้สำ� ลีหรือผ้าสะอาดชุบน�ำ้ นาโนประคบบริเวณดวงตาด้วย ช่วงละ 20 นาที
พักผ่อนให้มากขึ้นก็จะช่วยให้อาการของโรคฟื้นตัวเร็วขึ้น นอกจากนี้อาจปรึกษา
เภสัชกรซื้อยาหลอดตาจากร้านขายยามาร่วมกับการรักษาก็ได้
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2. โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ นอกจากน�้ำท่วมแล้ว ยังมีฝนตกบ่อย การ
อบอุ่นตัวไม่ดีพอ เกิดการติดเชื้อหวัด มีน�้ำมูกไหล ไอ จาม อาจมีไข้ เจ็บคอ ไอมี
เสมหะ เกิดการอักเสบในล�ำคอ ทอนซิลอักเสบ หลอดลมอักเสบ ฯลฯ
การได้พักผ่อนและดื่มน�้ำนาโนให้ได้วันละ 10-12 แก้ว (ประมาณ 3 ลิตร)
จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างให้ภูมิต้านทานของร่างกายแข็งแรงขึ้น สงบอาการของโรค
และฟื้นตัวแข็งแรงได้เร็วขึ้น
3. อาหารเป็นพิษ ช่วงน�้ำท่วม อาหารอาจจะหาล�ำบาก การปรุงอาหารก็ไม่
สะดวกหรือได้รบั การแจกอาหารจากผูใ้ ห้การช่วยเหลือ อาหารอาจจะตกค้างนานหรือ
ปนเปือ้ น การรับประทานอาหารทีไ่ ม่ตรงเวลาก่อให้เกิดการผิดปกติของระบบทางเดิน
อาหารได้ มีคลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด แน่นท้อง อาหารไม่ย่อยหรือปวดท้อง ท้องเสีย
ถ่ายอุจจาระบ่อย และถ่ายเหลว
การได้พักผ่อน และดื่มน�้ำนาโนวันละ 8-12 แก้ว (2-3 ลิตร) มีส่วนช่วยให้
ร่างกายไม่เพลีย ระบบย่อยปรับตัวและสงบอาการได้เร็วขึ้น สบายท้อง อาจใช้เกลือ
แร่ซองชงผสมกับน�้ำนาโน วันละ 1-2 ซอง จะช่วยให้ก�ำลังร่างกายฟื้นตัวเร็วขึ้น
4. อาการคันตามผิวหนัง ที่พบบ่อยคือ เชื้อราบริเวณเท้าที่แช่น�้ำบ่อย หรือ
การแพ้และคันตามส่วนอื่นของร่างกาย
การดื่มน�้ำนาโน วันละ 8 แก้ว (2 ลิตร) จะช่วยให้อาการคันทุเลา นอกจาก
นี้ยังสามารถใช้น�้ำนาโนมาล้างประคบหรือแช่บริเวณที่ติดเชื้อราได้ หลังการใช้แล้ว
ควรจะเช็ดหรือซับให้แห้งและพึ่งลมให้มากที่สุด อย่าให้อับชื้น อาการต่างๆ จะสงบ
และฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
5. อาการซึมเศร้าและเครียด ความเครียดย่อมก่อให้เกิดอาการทางกาย
และจิตใจได้ ดังนั้นการได้พักผ่อนในที่สงบ สูดลมหายใจยาวๆ ลึกๆ และได้ดื่มน�้ำ
นาโนสักแก้ว ย่อมมีผลให้เกิดการผ่อนคลายทั้งกายและใจได้ ช่วยท�ำให้นอนหลับได้
ดีขึ้น ลดความอ่อนล้าทางกาย สมองโปร่ง แก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น สติปัญญาดีขึ้น
โปรดระลึกเสมอว่า น�้ำนาโนที่มีกลุ่มโมเลกุลเล็ก มีปริมาณออกซิเจนมาก
และคงคุณค่าแร่ธาตุ ย่อมมีประโยชน์ต่อร่างกาย และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ หาก
รุนแรงและอาการแย่ลง ควรพบแพทย์เพื่อรับการรักษาต่อไป
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น�้ำกับโรคที่มาในฤดูหนาว
วั น เวลาหมุ น เวี ย นปลี่ ย นไปตามฤดู ก าล

หลายจั ง หวั ด ใน
ประเทศไทย รวมทั้งกรุงเทพมหานครยังคงประสบกับปัญหาน�้ำท่วม มีประชากรใน
ประเทศจ�ำนวนไม่น้อยต้องผจญกับโรคที่มากับหน้าหนาว คงต้องทบทวนและกล่าว
ถึงโรคที่มักจะพบบ่อยในช่วงอากาศเช่นนี้ เพื่อจะได้เตรียมตัวป้องกันและดูแล
สุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ การดื่มน�้ำนาโนเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะมีส่วน
ช่วยให้ร่างกายสามารถผ่านพ้นโรคภัยต่างๆ ได้
โรคที่มักจะมากับความหนาวเย็นของฤดูกาล
- โรคทางเดินหายใจ หวัด ภูมิแพ้ หืดหอบ คออักเสบ ทอนซิลอักเสบ
หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ (ปอดบวม) อาการของโรคในกลุ่มนี้มักจะมีไข้ ไอ จาม
น�ำ้ มูกไหล เสียงแหบ หายใจล�ำบาก เจ็บคอ เบือ่ อาหาร เมือ่ ยเนือ้ เมือ่ ยตัว อ่อนเพลีย
ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะท�ำงานตามปกติได้ การพักผ่อนและกายอบอุ่นร่างกาย รวมถึงการ
ดื่มน�้ำมากๆ รับประทานผลไม้ที่มีประโยชน์ซึ่งอุดมด้วยวิตามินซี จะมีส่วนช่วยให้
ร่างกายแข็งแรงขึ้น รวมถึงหากจ�ำเป็นต้องพบแพทย์เพื่ออาศัยยาช่วยลดภาวะการ
อักเสบและช่วยระบบการหายใจให้ดีขึ้น
การดื่มน�้ำนาโนมีส่วนช่วยให้ทุเลาอาการของโรคและเสริมสร้างร่างกายให้
ฟื้นตัวจากโรคได้เป็นอย่างดี น�้ำกลุ่มโมเลกุลเล็กจะช่วยต้านสารพิษและสารอนุมูล
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อิสระ ขจัดออกจากเซลล์ในร่างกายได้ ปริมาณออกซิเจนที่สูงในโครงสร้างของน�้ำ
จะช่วยฟื้นฟูอวัยวะต่างๆ ในทางเดินหายใจ เช่น โพรงจมูก หลอดลม ถุงลมภายใน
ปอดให้แข็งแรงขึ้น ท�ำงานได้ดีขึ้น ระบบภูมิต้านทานโรคดีขึ้น สามารถต้านทานโรค
จนอาการต่างๆ สงบและฟื้นความแข็งแรงของร่างกายสู่ภาวะปกติได้ ดังนั้นหากมี
อาการของโรคในกลุม่ ทางเดินหายใจดังกล่าวแล้ว การได้ดมื่ น�ำ้ นาโนวันละ 8-10 แก้ว
(2-2.5 ลิตร) จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกายเป็นอย่างมากและ
น�ำพาให้อวัยวะต่างๆ ท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพสู่ภาวะปกติได้
- โรคข้อเอ็นและกล้ามเนื้อ ที่พบบ่อยมักจะเป็นโรคเก๊าท์ โรครูมาตอย
(รูมาติซึ่ม) โรคข้อเสื่อม ภาวะกระดูกพรุน รวมถึงโรคอักเสบเรื้อรังของข้อกระดูก
เส้นเอ็น ความเย็นของอากาศท�ำให้ระบบการไหลเวียนโลหิตท�ำงานล�ำบากขึน้ ก่อให้
เกิดอาการปวดข้อ บวม เคลื่อนไหวร่างกายล�ำบาก การปฎิบัติภาระกิจต่างๆ ยากขึ้น
หากอาการรุนแรงมาก จ�ำเป็นต้องพบแพทย์เพื่อการรักษาทางยาได้
การได้ดื่มน�้ำนาโนวันละ 8-12 แก้ว (2-3 ลิตร) จะมีส่วนช่วยลดอาการปวด
บวมของข้อเอ็นกล้ามเนื้อลงได้ ท�ำให้การเคลื่อนไหวคล่องตัวขึ้น การพักผ่อนที่เพียง
พอ ไม่ยกของหนักเกินตัว มีส่วนช่วยในการฟื้นตัวได้ การออกก�ำลังกายเคลื่อนไหว
ข้อต่างๆ เบาๆ และช้าๆ ช่วยป้องกันข้อติดและเสริมสร้างกล้ามเนื้อ เอ็น กระดูกให้
แข็งแรงขึ้น ฟื้นสมรรถภาพของร่างกายได้มาก
- โรคทางระบบไหลเวียนโลหิต โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตและความ
ผิดปกติของหลอดเลือด การไหลเวียนทีเ่ ชือ่ งช้าลง ความข้นของเลือดมีมากขึน้ มีผล
ท�ำให้เกิดอาการชาแขน ชาขา นอกจากนี้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางไต เช่น ไตเสื่อม ไต
วาย โรคเบาหวาน มีผลกระทบกับการไหลเวียนโลหิต อ่อนเพลียหมดเรี่ยวแรง ปวด
เมื่อยตามข้อ รวมถึงเกิดตะคริวขึ้นตามกล้ามเนื้อแขน-ขา อาการของปลายประสาท
ก�ำเริบขึ้น เช่น ปลายประสาทของกล้ามเนื้อ แขน-ขา อักเสบ ตึงเครียดมีการกระตุก
ของกล้ามเนื้อใบหน้า การเกร็งตัวของกล้ามเนื้อแขน-ขา นอนไม่หลับ เป็นต้น
การดื่มน�้ำนาโนวันละ 6-8 แก้ว (1.5-2 ลิตร) จะมีส่วนช่วยการไหลเวียน
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โลหิตทัว่ ร่างกายดีขนึ้ การท�ำงานของหัวใจและหลอดเลือดดีขนึ้ ช่วยลดอาการต่างๆ
ดังกล่าวข้างต้นได้ พักผ่อนได้มากขึน้ เนือ่ งจากน�ำ้ นาโนมีสว่ นช่วยลดความตึงเครียด
ของการไหลเวียนโลหิตได้ ผู้ป่วยลดความทรมานและปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ ได้ดีขี้น
โปรดระลึกไว้เสมอว่า การดูแลสุขภาพร่างกายให้อบอุ่น การใส่ใจเรียนรู้
โรคภัยและเข้าใจถึงการดื่มน�้ำนาโนในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสม จะมีส่วน
ช่วยอย่างมากที่จะน�ำพาสุขภาพร่างกายให้ผ่านช่วงฤดูหนาวได้อย่างปกติสุข
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น�้ำนาโนกับการดูแลสุขภาพผิวกาย
โครงสร้างร่างกายมนุษย์ จะมีผิวหนังห่อหุ้มร่างกายเป็นหนึ่งใน

สิบระบบของร่างกายที่มีปริมาณพื้นที่มากที่สุด ผิวหนังห่อหุม้ ร่างกายอยูภ่ ายนอกจึง
มีโอกาสพบและสัมผัสสิง่ ต่างๆ จากภายนอกร่างกายได้งา่ ยและรับรูถ้ งึ ความรูส้ กึ ต่างๆ ได้
ผิวหนังรับรู้ถึงความรู้สึกหนาว เย็น ร้อน เปียกชื้น ฯลฯ ของอากาศได้ รับรู้ถึงความ
สบายหรือไม่สบายจากเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มต่างๆ ได้ รับรู้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น
จากภายนอกต่อร่างกาย เช่น อาการบาดเจ็บ ระบมน�้ำ ปวดแสบปวดร้อนหรือมีไข้
ผิวหนังจะแสดงอาการผิดปกติให้ทราบ จนถึงการเปลี่ยนแปลงผิวสี บวม แดงร้อน
การอักเสบ พุพอง ผิวหนังจะเป็นด่านแรกที่จะต้องป้องกันอวัยวะภายในที่ห่อหุ้มอยู่
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผิวหนังจึงเป็นอวัยวะส�ำคัญทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเอาใจ
ใส่อยู่เสมอ เพื่อเราจะได้มีสุขภาพผิวหนังที่แข็งแรงและมีผิวพรรณที่สวยงาม
เนียนรื่น ไม่เหี่ยวย่น ไม่แตกลายหรือมีริ้วรอยต่างๆ ก่อนวัยอันควร ความผิดปกติ
ของผิวกายที่มักพบเสมอ พอจะยกตัวอย่างมาประกอบพอสังเขปได้ดังนี้
1. ผิวพรรณที่หยาบกร้าน แห้ง หมองคล�้ำ ด�ำ เนื่องจากถูกแดดเป็นประจ�ำ
และเป็นเวลานานๆ ในแสงแดดมีรงั สี UV (Ultra Violet) เป็นตัวท�ำลายเซลล์ผวิ หนัง
ยิง่ ในภาวะโลกร้อนในปัจจุบนั จะมีรงั สี UV เข้มข้น จึงมีผลท�ำลายเซลล์ผิวหนังรุนแรง
ขึ้น ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าโดยตรงกับแสงอาทิตย์หรือรังสี UV โดย
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การใช้รม่ หรือครีมกันแดดทีอ่ี งค์ประกอบการป้องกันแสงแดด ไม่ตำ�่ กว่า 30 หรือมีคา่
SPF (Sun Protection Factor) มากกว่า 30 จึงจะสามารถป้องกันอันตรายจากรังสี
UV ได้ นอกจากนี้การสวมใส่เสื้อผ้าที่มีใยผ้าป้องกันรังสี UV ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ที่จะช่วยป้องกันรังสี UV ได้
2. ความบกพร่องของเม็ดผิวสี ฝ้า กะ รอยจ�ำ้ ด�ำของผิวหนัง เกิดจากการถูก
รบกวนของเม็ดผิวสี (Pigment) ในผิวหนัง ท�ำให้การกระจายตัวของเม็ดผิวสีบกพร่อง
อาจจะเป็นผลจากรังสี UV ในแสงแดด การรับประทานยาบางชนิดในระยะยาวนาน
เช่น ยาคุมก�ำเนิด การใช้เครือ่ งส�ำอางบางอย่างทีก่ อ่ ให้เกิดอาการแพ้ หรือสารเคมีบาง
อย่างในเครือ่ งส�ำอางก่อให้เกิดการเสือ่ มตัวของเซลล์ผวิ หนัง จึงท�ำให้เกิด ฝ้า กะและ
รอยจ�้ำด�ำต่างๆ ขึ้นได้
3. ริ้วรอย ความเหี่ยวย่น การแตกลาย ความหย่อนยานของผิวหนัง ล้วน
แล้วแต่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ผิวหนัง จากอายุที่มากขึ้น การเข้าสู่วัยทองของ
สตรีวัยใกล้หมดประจ�ำเดือนหรือวัยหมดประจ�ำเดือน การมีโรคประจ�ำตัว เช่น
เบาหวาน ความดัน ภาวะกระดูกพรุน กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็น
ต้นเหตุท�ำให้ผิวหนังเสื่อมตัว อาการทางริ้วรอยจึงเกิดขึ้นได้
4. การอักเสบของผิวหนัง เกิดแผลพุพอง บวมแดง รอยคล�ำ้ ด�ำ จนถึงแผล
เป็น เชือ้ ราท�ำลายผิว จนเป็นรอยด่างขาว มีอาการคัน ปวดแสบปวดร้อนต่อผิวหนัง
จากตัวอย่างที่ยกมาประกอบนั้น เป็นความผิดปกติของผิวหนังที่พบได้บ่อย นอกจาก
นี้ อาการภูมิแพ้ของผิวหนัง ปัจจุบันพบได้มากมาย ทั้งที่รู้สาเหตุและไม่รู้สาเหตุ แต่
ส่วนใหญ่มกั จะมาจากสาเหตุของความเครียด ความกังวลกับเรือ่ งต่างๆ ส่งผลให้นอน
ไม่หลับ พักผ่อนไม่เพียงพอ ขาดการออกก�ำลังกายและทานอาหารไม่ถกู สุขลักษณะ
ทีส่ ำ� คัญการดืม่ น�ำ้ น้อยก็มผี ลต่ออาการภูมแิ พ้ของผิวหนังด้วยเช่นกัน
บทสรุปของน�ำ้ นาโนทีม่ ตี อ่ ผิวกาย เนือ่ งจากน�ำ้ นาโนเป็นน�ำ้ ทีม่ กี ลุม่ โมเลกุล
เล็ก จึงสามารถเข้าสู่เซลล์ผิวหนังได้ง่าย น�ำพาสารอาหาร เกลือแร่ วิตามิน และ
ออกซิเจน ฯลฯ เข้าบ�ำรุงเซลล์ผวิ หนังได้และขับ-ล้าง สารพิษออกจากเซลล์ (Detox)
ได้ง่าย ท�ำให้เซลล์ผิวหนังมีความแข็งแรง ต่อต้านโรคภัยและความเสื่อมได้ดีขึ้น
น�้ำนาโนมีปริมาณออกซิเจนในตัวสูงกว่าน�้ำทั่วไป จึงมีผลช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟู
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โรคภัย (Repair and Healing) ภายในเซลล์ผิวหนังดีขึ้น ท�ำให้อาการของโรคและ
ความเสื่อมของผิวหนังสงบและกลับคืนสู่สภาพปกติหรือใกล้เคียงปกติได้มากที่สุด
ดังนั้นท่านที่ต้องการดูแลผิวกายหรือผิวหนังให้คงความแข็งแรง ควรดื่มน�้ำ
นาโน วันละ 6-8 แก้ว (1.5-2 ลิตร) ทานผักและผลไม้ให้มาก ขับถ่ายปกติทุกวัน
ไม่ท้องผูก ส่วนผู้ที่มีปัญหา เรื่องของผิวกายหรืออาการผิดปกติของผิวหนัง ควรดื่ม
น�้ำนาโน วันละ 12-16 แก้ว (3-4 ลิตร) หรือไม่ควรต�่ำกว่า 8-12 แก้ว (2-3 ลิตร)
นอกจากนี้ ยังสามารถน�ำน�้ำนาโนนี้มาใช้อาบ แช่หรือประคบผิวหนังได้ เมื่อรวมกับ
การรัับประทานผัก ผลไม้ที่มีประโยชน์ มีวิตามินสูงๆ แล้วด้วยนั้น ก็จะยิ่งท�ำให้ผิว
กายของคุณแลดูเรียบเนียน สดสวย สดใส ยิ่งขึ้น
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ฟื้นฟูสภาพของโรคให้ดีขึ้นสู่ภาวะปกติได้เร็วขึ้น
เสริมการรักษาทางยาด้วยแพทย์ เป็นการรักษาด้วยแร่ธาตุตา่ งๆ

นอกจากการปฏิบัติตัวให้มี “วินัย” ในการรับประทานอาหารแล้ว การ
ออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอให้มีเหงื่อออกก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยเผาผลาญ
น�้ำตาลส่วนเกินออกได้ การพักผ่อนที่เพียงพอก็จะท�ำให้ร่างกายฟื้นจากความ
อ่อนเพลียให้กับร่างกาย การดื่มน�้ำเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยควบคุมโรคเบาหวาน
และภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้
ผลไม้ทเี่ หมาะกับคนเป็นโรคเบาหวาน ควรเป็นแอปเปิล้ ชมพู่ ฝรัง่ ผลไม้
อื่นคงจะทานได้บ้างเล็กน้อย ส่วนของหวานที่เหมาะควรเป็นอาหารจ�ำพวกถั่ว
เช่น ถั่วแดง ถั่งเขียว ลูกเดือย หากจะใช้น�้ำตาล ควรเลือกน�้ำตาลส�ำหรับคนเป็น
เบาหวาน เช่น น�้ำตาลอีควอล์ ชูการ์ไลฟ์ เป็นต้น (หาซื้อได้ตามร้านขายยาหรือ
ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป) นอกจากนี้ ด้วยปริมาณออกซิเจนที่สูงก็มีส่วนช่วยเสริมสร้าง
อวัยวะที่อ่อนแอของร่างกายให้แข็งแรงขึ้น ฟื้นฟูสภาพของโรคให้ดีขึ้นสู่ภาวะปกติ
ได้เร็วขึ้น เสริมการรักษาทางยาที่มีแพทย์เป็นผู้สั่งการรักษาด้วยแร่ธาตุต่างๆ ในน�้ำ
ช่วยเสริมการท�ำงานของอวัยวะและระบบต่างๆ ในร่างกายให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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น�้ำนาโนกับผู้ป่วยโรคไทรอยด์
โรคไทรอยด์ค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในโรคคอหอยพอก ตา

โปน โดยจะพบโรคนี้ในผู้หญิงมากกว่าในผู้ชาย โครงสร้างของต่อมไทรอยด์เป็นต่อม
ไร้ท่อ รูปร่างคล้ายปีกผีเสื้ออยู่ด้านหน้าของล�ำคอ กลีบซ้ายและกลีบขวา อยู่ดา้ น
ซ้ายและด้านขวาของลูกกระเดือก สามารถเคลื่อนไหวพร้อมๆ กับการกลืน สามารถ
มองเห็นและคล�ำได้จากภายนอก โดยเฉพาะเมื่อมีขนาดโตกว่าปกติหรือมีก้อนเนื้อ
งอกเกิดขึ้น ฮอร์โมนที่ถูกสร้างขึ้นจากต่อมนี้เรียกว่า ฮอร์โมนไทรอยด์ โดยส่ ว น
ใหญ่ ข องฮอร์ โ มนประกอบด้ ว ยแร่ ธ าตุ ไ อโอดี น และโปรตี น ดั ง นั้ น ปริม าณ
ของฮอร์โมนจึงขึ้นอยู่กับปริมาณของเกลือแร่ไอโอดีน และปริมาณของโปรตีน
ในร่างกาย ซึ่งได้จากการบริโภคประเภทของอาหารนั่นเอง
หน้าที่ส�ำคัญของฮอร์โมนไทรอยด์
1. ควบคุมการใช้พลังงานและการเผาผลาญพลังงานของทุกเซลล์ในร่างกาย
เพื่อการเจริญเติบโตและซ่อมแซมที่เสียหายและสึกหรอ
2. ควบคุมการเผาผลาญหรือการใช้โปรตีน แป้ง น�้ำตาล และไขมัน
3. ควบคุมการใช้วิตามินและเกลือแร่ต่างๆ
4. ช่วยสร้างโปรตีน
5. ควบคุมการเต้นและการสูบฉีดเลือดของหัวใจ
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6. ควบคุมการหายใจ
7. ควบคุมการท�ำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ
8. ควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โตของเยื่ อ บุ โ พรงมดลู ก ซึ่ ง สั ม พั น ธ์ กั บ การมี
		 ประจ�ำเดือนและการตั้งครรภ์
9. ควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ในร่างกาย ควบคู่กับเซลล์สมอง
10. ควบคุมการท�ำงานของรังไข่และอัณฑะเพื่อการสืบพันธุ์
11. ควบคุมอุณหภูมิในร่างกาย
มากกว่าครึ่งของผู้ป่วยโรคไทรอยด์ มักมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของ
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย สาเหตุจากพันธุกรรมและการติดเชื้อไวรัส ผู้ป่วยจะมีความ
เจ็บป่วยรุนแรงของโรคไม่เท่ากัน การรักษาทางการแพทย์จึงท�ำได้ในระดับที่ควบคุม
ให้ภาวะของโรคนั้นเบาลงหรือท�ำให้โรคสงบอาการลง และท�ำให้ผู้ป่วยสามารถใช้
ชีวิตได้อย่างปกติมากที่สุด นอกจากนี้ความเครียดก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้เกิดความ
ผิดปกติของโรคไทรอยด์ได้เช่นกัน
ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์มี 3 แบบคือ
1. ฮอร์โมนไทรอยด์เกิน (Hyperthyroid) คือภาวะที่ฮอร์โมนถูกหลั่งออก
มามากเกินความจ�ำเป็น จะมีอาการหัวใจเต้นแรง ใจสั่น นอนไม่หลับ น�้ำหนักลด
อาการแปรปรวนบ่อย
2. ฮอร์โมนไทรอยด์ขาด (Hypothyroid) ภาวะที่ฮอร์โมนหลั่งออกมาน้อย
กว่าความต้องการของร่างกาย จะมีอาการชีพจรเต้นช้า ขี้หนาว ความจ�ำเสื่อม บวม
ท้องผูก หากเป็นมากๆ และเป็นเวลานาน จะท�ำให้สมองเสื่อม ความจ�ำเลอะเลือน
ถ้าเป็นในเด็ก จะท�ำให้ตัวเล็กแคระแกรน และเป็นโรคปัญญาอ่อนได้
3. ระดับฮอร์โมนไทยรอยด์ปกติ ไม่มีอาการอื่นใดผิดปกติ แต่มีผิดปกติทาง
โครงสร้างหรือรูปร่างของตัวต่อมไทรอยด์ เช่น คอโต หรือ คอหอยพอก เป็นต้น
เมื่ อ มี ค วามผิ ด ปกติ ข องต่ อ มไทรอยด์ ห รื อ มี อ าการผิ ด ปกติ ข องร่ า งกาย
คงต้ อ งไปพบแพทย์ เ พื่ อ ตรวจหาสาเหตุ ข องโรคและการวิ นิ จ ฉั ย โรคที่ ถู ก ต้ อ ง
รวมถึงการให้การรักษาที่ต่อเนื่องต่อไป ส่วนใหญ่มักต้องใช้เวลาการรักษายาวนาน
จนกว่ า อาการของโรคจะสงบหรื อ ปริ ม าณฮอร์ โ มนไทรอยด์ จ ะหลั่ ง ได้ ป ริ ม าณ
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ที่ร่างกายต้องการ
การดื่มน�้ำนาโนหรือน�้ำกลุ่มโมเลกุลเล็กเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีส่วนช่วย
เสริมการสงบอาการของโรค รวมถึงการฟื้นฟูเซลล์ของต่อมไทรอยด์ให้กลับสู่
สภาพปกติได้ น�ำ้ กลุม่ โมเลกุลเล็กจะช่วยน�ำพาของเสียออกจากเซลล์และเสริมความ
แข็งแรงของเซลล์ ช่วยฟื้นภูมิต้านทานที่อ่อนแอให้แข็งแรง ปริมาณออกซิเจน
ที่มี ม ากในโครงสร้ า งของน�้ ำ กลุ ่ ม โมเลกุ ล เล็ ก จะช่ ว ยฟื ้ น ฟู ค วามแข็ ง แรงของ
ต่ อ มไทรอยด์ให้กลับคืนสู่สภาพปกติหรือใกล้เคียงปกติ เพื่อจะได้ท�ำหน้าที่ที่ดีต่อ
ร่างกายต่ อ ไป ปริ ม าณแร่ ธ าตุ ใ นน�้ ำ ก็ จ ะช่ ว ยปรั บ ความสมดุ ล ของเกลื อ แร่ ใ น
ร่างกายได้เป็นอย่างดี
ดังนั้นการดื่มน�้ำกลุ่มโมเลกุลเล็กวันละ 6-8 แก้ว (1.5-2 ลิตร) จะช่วย
ป้องกันโรคของไทรอยด์ได้ และดื่ม 8-12 แก้ว จะช่วยฟื้นฟูโรคไทรอยด์และ
ช่วยสงบอาการของโรคได้ในระยะยาว
ท้ายนี้หมอก็ขอให้ทุกท่านมีต่อมไทรอยด์ที่ดี มีสุขภาพดีทั่วหน้ากันครับ
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น�้ำนาโนกับผู้ป่วยออทิสติก
โรคออทิสติกในเด็กเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการของเด็ก

วัยเล็กๆ เกิดการพัฒนาช้าหรือผิดปกติจากเด็กทั่วไป มักเป็นปัญหาอย่างมาก
กับพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่มีลูกหลานเป็นโรคออทิสติก ถึงแม้ว่าวิทยาศาสตร์การ
แพทย์จะก้าวหน้าทันสมัยไปมาก แต่จำ� นวนผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นเด็กออทิสติก มีจำ� นวนเพิม่ ขึ้น
ทุกๆ ปี
สาเหตุการเกิดโรคออทิสติกนี้
1) อาจจะมาจากกรรมพันธฺุ์ บิดามารดาหรือญาติพี่น้องในตระกูลมีส าย
พันธ์ทางพันธุกรรมของออทิสติกถ่ายทอดมายังลูกหลาน
2) เกิดจากการติดเชื้อทางเดินหายใจหรือทางเดินอาหาร ระหว่างการตั้ง
ครรภ์ของแม่ หรือติดเชื้อที่ตัวเด็กเองภายหลังการคลอด มีไข้ขึ้นสูงจนเกิดอาการ
เกร็งชัก
3) ความผิ ด ปกติ ข องระบบประสาท อาจผิ ด ปกติ ม าแต่ ก� ำ เนิ ด การ
เกิ ด อุบัติเหตุกระทบกระเทือนต่อระบบประสาท โดยเฉพาะในส่วนของสมอง
ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอในช่วงเวลาสั้นๆ นอกจากนี้ภาวะการขาดน�้ำหรือ
การขาดโภชนาการขาดสารอาหาร หรือรับอาหารไม่เพียงพอ ล้วนแล้วแต่มีผล
ก่อให้เกิดโรคออทิสติกได้
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4) การแพ้ยาหรือทานยาผิดประเภท ทั้งในขณะตั้งครรภ์ของคุณแม่หรือ
ภายหลังจากการคลอดที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กเอง อาการที่จะแสดงถึงความผิดปกติ
มักจะปรากฎชัดเจนเมื่อเด็กมีอายุตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป พัฒนาการทั้งทางกายและ
จิตใจรวมถึงอารมณ์ต่างๆ จะช้าและผิดปกติ
อาการส่วนใหญ่ที่ปรากฎให้เห็นมีอยู่ 3 ประการคือ
1) การเข้าสังคมในเด็ก จะเข้ากับเด็กทั่วไปไม่ได้ ไม่กล้าแสดงออกหรือ
การแสดงออกจะเชื่องช้า การนอนนั่ง ยืน เต้น จะพัฒนาไปได้อย่างช้าๆ และไม่
คล่องแคล่วเหมือนเด็กปกติทั่วไป การเรียนรู้เรื่องการรับประทานอาหาร การขับ
ถ่ายจะเชื่องช้า การพูดจะพูดได้ช้า บางครั้งจะซึมนิ่งเงียบผิดปกติเฉยเมย และ
แยกตัวจากกลุ่มเพื่อนด้วยกัน
2) การสื่อสาร จะสื่อสารกันล�ำบากและไม่เข้าใจในสิ่งที่แสดงออก การพูด
อาจมีปัญหาพูดไม่ชัด ไม่พูดคุยเลย การฝึกและการเรียนรู้ภาษาเป็นไปอย่างเชือ่ ง
ช้าและไม่สามารถออกเสียงได้ถูกต้อง ท�ำให้ผู้อื่นไม่สามารถจะสื่อสารกันได้
3) มักจะท�ำกิจกรรมซ�้ำๆ ซากๆ การเลือกรับประทานอาหารเฉพาะ
อย่างและรับประทานซ�้ำซาก เล่นแต่ของเดิมๆ ไม่พัฒนาเรียนรู้กับสิ่งของรอบตัว
บางครั้งติดหมอนหรือตุ๊กตาต้องหิ้วติดตัวไปที่ต่างๆ เสมอ
อีกประการหนึ่งของความอ่อนแอในเด็กออทิสติก คือ มักจะเจ็บป่วยได้ง่าย
ด้วยร่างกายทีม่ กี ารพัฒนาช้า มีผลท�ำให้ระบบภูมติ า้ นทานร่างกายอ่อนแอ จึงเจ็บไข้
ได้ง่าย
การดูแลรักษาผู้ป่วยออทิสติก มีความจ�ำเป็นที่คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
ต้องเข้าใจในตัวเด็ก และเรียนรู้ถึงปัญหาของเด็กด้วย ต้องให้ความใกล้ชิดและ
เอาใจใส่ให้เกิดความอบอุ่นในตัวเด็ก และควรให้ผู้ป่วยเด็กออทิสติกอยู่รวมกับ
เด็ ก ปกติ ทั่ ว ไปเพื่ อ ฝึ ก ฝนเรี ย นรู ้ พั ฒ นาการตั ว เองให้ ก ลั บ สู ่ ส ภาพปกติ มิ ใ ช่ ใ ห้
ผู้ป่วยออทิสติกอยู่กับผู้ป่วยด้วยกัน จะท�ำให้การฟื้นตัวยิ่งช้าหรือเพิ่มปัญหามากขึ้น
การรักษาหลักใหญ่ๆ
1) กิจกรรมบ�ำบัด เรียนรู้การออกก�ำลังกายในส่วนต่างๆ ของร่างกาย การ
ท�ำกิจกรรมร่วมกับเด็กปกติทั่วไป
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2) ดนตรีบ�ำบัด ปัจจุบันพบว่าดนตรีมีส่วนช่วยการฟื้นตัวจากออทิสติกมาก
ช่วยท�ำให้เด็กมีสมาธิและนิ่งได้มากขึ้น เรียนรู้สิ่งรอบตัวได้เร็วขึ้น
3) อาหารและน�้ำดื่ม ปลาและผักสีเขียว โปรตีนจากปลาและไขมันรวม
ถึงแร่ธาตุและวิตามินในผักสีเขียว ช่วยเสริมสร้างและฟื้นฟูเซลล์ประสาทสมอง
เพื่อการพัฒนาการที่เข้มแข็งขึ้น
4) นอกจากนี้จากงานวิจัยยังพบว่าการดื่มน�้ำนาโนกลุ่มโมเลกุลเล็กและ
ปริมาณออกซิเจนสูง มีผลช่วยเสริมสร้างให้สมองแข็งแรงขึ้น สภาพร่างกายและ
ภูมิต้านทานในร่างกายแข็งแรงขึ้น ยังผลให้พัฒนาการในด้านต่างๆ ฟื้นตัวดีขึ้น
และเร็วขึ้น
ดังนัน้ การดืม่ น�ำ้ กลุม่ โมเลกุลเล็กจึงเป็นทางเลือกหนึง่ ทีจ่ ะช่วยเสริมสร้างให้
ออทิสติกในเด็ก กลับสู่สภาพปกติได้รวดเร็วขึ้น เพื่อคืนสู่สภาพเด็กปกติ และ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ปกติต่อไป
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ประวัติ นพ.โฆษิต ทัศนเทพกมล
การศึก ษา - ส�ำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

อดีต

- รับราชการโรงพยาบาลศิริราช
- ศึกษาดูงานด้านการบ�ำบัดและการดูแลสุขภาพองค์รวม
ณ ประเทศเดนมาร์ก นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น
- ดูแลผู้ป่วยและแพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน

ปัจจุบัน

- ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ บริษัท จาปิน (กรุงเทพ) จ�ำกัด
- นักวิชาการอิสระ
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“การดื่มน้ำนาโนวันละ 2-4 ลิตร
รวมกับการรักษาทางการแพทย
และปฏิบัติตัวที่ถูกตอง สามารถที่ฟนฟูรางกาย
ใหหางไกลจากโรค สุขภาพรางกายแข็งแรงขึ้น
ดังนั้นจึงควรดื่มน้ำนาโนอยางสม่ำเสมอตอเนื่องทุกวัน “
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