
กับการดูแลสุขภาพแบบองครวม

การดื่มน้ำนาโนวันละ 2-4 ลิตร
รวมกับการรักษาทางการแพทย

และปฏิบัติตัวที่ถูกตอง สามารถที่ฟนฟูรางกาย

ใหหางไกลจากโรค สุขภาพรางกายแข็งแรงขึ้น

ดังนั้นจึงควรดื่มน้ำนาโนอยางสม่ำเสมอตอเนื่องทุกวัน

“
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 “โลก” ประกอบด้วย ส่วนที่เป็นพ้ืนดินและพื้นน�้ำ ส่วนที่เป็นพื้นน�้ำ

มีมำกกว่ำส่วนท่ีเป็นพืน้ดนิ “น�ำ้” จงึมคีวำมส�ำคญัต่อกำรด�ำรงชพีของสิง่มชีวีติต่ำงๆ 

ในโลกนี ้ ต้นไม้ สัตว์และมนุษย์ ล้วนอำศัยน�้ำเป็นองค์ประกอบส�ำคัญต่อกำรด�ำรง

ชวีติ พืชและสตัว์ต้องอำศยัน�ำ้เพ่ือกำรเจรญิเตบิโตขยำยพนัธุแ์ละกำรมชีวีติทีอ่ยู่รอด 

แต่ส�ำหรับมนุษย์อำศัยน�้ำเพื่อกำรดื่ม กำรปรุงอำหำร กำรท�ำควำมสะอำดร่ำงกำย  

ทีอ่ยู่อำศัยและเครื่องนุ่งห่ม รวมถึงกำรน�ำมำใช้สอยเพื่อประโยชน์ในด้ำนอื่นๆ เช่น 

อุตสำหกรรม ผลิตกระแสไฟฟ้ำ เป็นต้น

 ร่ำงกำยมนุษย์ มีน�้ำเป็นส่วนประกอบถึง 70% ดังนั้นน�้ำจึงมีควำมจ�ำเป็น

และส�ำคัญต่อร่ำงกำยมนุษย์เป็นอย่ำงยิ่ง ตั้งแต่โครงสร้ำงที่เล็กที่สุดของร่ำงกำย 

ได้แก่เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบต่ำงๆ ในร่ำงกำยของเรำ ควำมส�ำคัญหลักๆ ของ

น�้ำที่มีต่อร่ำงกำยมีดังนี้

 1. “น�้ำ” เป็นองค์ประกอบส�ำคัญของระบบเผำผลำญ (Metabolism) ใน

ร่ำงกำย ซึ่งท�ำกระบวนกำรเผำผลำญสำรอำหำรต่ำงๆ เป็นพลังงำน และเสริมสร้ำง

เซลล์เนือ้เยือ่ต่ำงๆ ของร่ำงกำยให้เตบิโต แขง็แรงและท�ำงำนได้อย่ำงมีประสทิธภิำพ

 2. “น�ำ้” เป็นองค์ประกอบส�ำคญัต่อกำรปรบัสภำวะควำมสมดลุของรำ่งกำย 

เช่น กำรปรับสภำวะกรด-ด่ำง หรือ ประจุบวก-ลบ ของร่ำงกำยซึ่งยังผลให ้

ความส�าคัญของน�้าที่มีต่อร่างกาย
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ร่ำงกำยแข็งแรงปรำศจำกโรคภัยไข้เจ็บ

 3. “น�้ำ” เป็นองค์ประกอบส�ำคัญต่อกำรสร้ำงเม็ดเลือดรวมถึงกำรล�ำเลียง

สูบฉีดเลือดภำยในร่ำงกำยอีกด้วย

 4. “น�ำ้” มผีลต่อกำรท�ำงำนของระบบประสำทในร่ำงกำย ทัง้ระบบประสำท

ส่วนกลำงได้แก่ สมอง ประสำทไขสันหลัง และเส้นประสำทฝอยจนถึงปลำย

ประสำทท่ัวร่ำงกำย นอกจำกนี ้น�ำ้ยงัมผีลต่อสตปัิญญำ ควำมคิด และควำมจ�ำอย่ำงยิง่

 5. “น�ำ้” เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อระบบทำงเดินอำหำร กระบวนกำรย่อยและ 

ดูดซึมสำรอำหำร รวมถึงกำรขับของเสียออกจำกร่ำงกำยด้วย

 6. “น�้ำ” เป็นเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อกำรสร้ำงและกำรเจริญเติบโตของเซลล์

เนื้อเยื่อต่ำงๆ ในร่ำงกำย คงสมดุลให้เซลล์ต่ำงๆ ท�ำงำนได้อย่ำงปกติและไม่เสื่อม

สภำพก่อนเวลำอันควร ส่งผลให้ร่ำงกำยและผิวพรรณดูเปล่งปลั่ง สดชื่น มีชีวิตชีวำ 

ดูอ่อนกว่ำวัย

 ทีก่ล่ำวมำทัง้หมดนีเ้ป็นเพยีงบำงส่วนของวธิกีำรดแูลสุขภำพเท่ำนัน้ ฉะนัน้

กำรดื่มน�้ำจึงเป็นเรื่องส�ำคัญต่อร่ำงกำยมนุษย์ โดยปกติเรำควรด่ืมน�้ำวันละ 6-8 

แก้ว (1-2 ลิตร) และต้องค�ำนึงถึงน�้ำที่ดื่ม ควรเป็นน�้ำที่สะอำดปลอดภัยและดีต่อ

สุขภำพร่ำงกำยอีกด้วย

 ในอดีตเคยมีความเข้าใจกันว่า “น�้าต้มสุก” คือน�้าที่มีประโยชน์และมีความ

ปลอดภัยสูงสุดต่อร่างกาย จึงมีการน�าน�้ามาต้มจนเดือด เก็บไว้ด่ืมเพื่อดับกระหาย

และเชือ่มัน่ว่าปลอดภยั ขณะเดยีวกันยังมคีนบางกลุ่มเชือ่ว่า “น�า้ฝน” คอืน�า้ทีม่คีวาม

สะอาดปลอดภยัและให้ผลดต่ีอร่างกายจงึมกีารรองน�้าฝนมาเพ่ือใช้ด่ืมและปรงุอาหาร 

อย่างในชนบทหรือตามบ้านต่างๆ จะมีโอ่ง ตุ่ม หรือถังน�้าไว้รองเก็บน�้าฝนในฤดูฝน

เพื่อเก็บไว้ใช้ตลอดทั้งปีกันอย่างแพร่หลาย

 ต่อจากยุคของน�้าต้มหรือน�้าฝน ก็มาถึงยุคที่มีความเชื่อว่า “น�้าแร่” มี

ประโยชน์ต่อร่างกายตามแบบวิถีชีวิตของชาวตะวันตก แม้ราคาของน�้าแร่ที่ใช้

ดื่มและอาบจะมีราคาสูงขึ้น แต่ก็ยังคงเป็นที่นิยมกันในกลุ่มผู้ที่มีฐานะดี อย่างไร

ก็ตาม...เรายังคงต้องค�านึงถึงน�้าที่ใช้อุปโภคบริโภคว่ามีคุณประโยชน์ดังที่ได้กล่าวไว ้
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หรือไม่ หากได้ประโยชน์พื้นฐานที่ว่าสะอาดและดีต่อร่างกายนั้นก็เหมาะจะน�ามาใช้

ดื่มกิน และอาบ เพื่อสุขภาพที่ดี แต่ยังคงมีน�้าอีกประเภทหนึ่งที่สังคมยังคงให้ความ

นิยมในการดื่มอย่างแพร่หลาย ซึ่งได้แก่ น�้าที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เช่น เหล้า 

เบียร์ ไวน์ ฯลฯ ซึ่งน�้าประเภทนี้ถ้าดื่มแต่น้อยในปริมาณที่พอเหมาะเป็นครั้งคราวก็

คงมีประโยชน์ต่อร่างกายได้บ้าง แต่หากว่าดื่มเกินขนาดหรือดื่มเป็นประจ�าย่อมเป็น

ผลเสียต่อร่างกายเป็นแน่
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 ในโลกทีม่นษุย์อำศยัอยู่ทุกวนันีล้้วนต้องเกีย่วข้องกบั “พลงัแม่เหล็ก

โลก” ทัง้สิน้ อำจกล่ำวได้ว่ำพลงัแม่เหลก็โลกเป็นแหล่งก�ำเนดิชวีติและกำรอยู่รอด

ของทุกสรรพสิ่งบนโลก

 จำกกำรค้นคว้ำวจิยัของ ศำสตรำจำรย์ ปีเตอร์ อะกร ี(Professor Peter Agre) 

และคณะได้ท�ำกำรทดลองเรือ่ง “น�ำ้กบัพลงัแม่เหลก็” ท้ำยทีส่ดุกไ็ด้ค้นพบว่ำ

น�้ำที่มีกลุ่มโมเลกุลขนำดเล็กนั้นมีประโยชน์ต่อร่ำงกำยมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ จน

ได้รับรำงวัลโนเบลในปี ค.ศ.2003 และนั่นก็คือท่ีมำของเรื่องรำวน�้ำพลังแม่เหล็ก

(Nano Cluster Water)

 เม่ือน�ำน�้ำมำผ่ำนสนำมแม่เหล็ก จะท�ำให้โครงสร้ำงของกลุ่มโมเลกุลน�้ำ

มีขนำดเล็กลง ซึ่งเป็นกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงทำงกำยภำพ แต่โครงสร้ำง

ทำงเคมขีองน�ำ้นัน้ไม่มกีำรเปล่ียนแปลง ยงัคงประกอบไปด้วยไฮโดรเจน 2 อะตอม

และออกซิเจน 1 อะตอมเช่นเดิม เพียงแต่มีขนำดโครงสร้ำงกำรจับตัวของ

โมเลกุลน�้ำที่เล็กลง จำกท่ีเคยจับตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ กลุ่มละ 14 โมเลกุล จะ

ลดลงเหลือขนำดเล็กเพียง 6 โมเลกุลเท่ำนั้น ซึ่งนักวิทยำศำสตร์ได้เรียกน�้ำที่มี

โครงสร้ำงโมเลกลุขนำดเลก็นีว่้ำ “น�ำ้นำโนคลสัเตอร์” (Nano Cluster Water) หรือ  

“น�้ำไมโครคลัสเตอร์” (Microcluster Water) หรือเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ  

มารู้จักพลังแม่เหล็กกันเถอะ



 5 Dr.Kosit หมอโฆษิต

“น�้ำพลังแม่เหล็ก” (Magnetized Water)

 จำกกำรค้นคว้ำวิจัยพบว่ำ กลุ่มโมเลกุลของน�้ำที่มีขนำดเล็กเพียง 6 โมเลกุล

นี้จะจับตัวกันเป็นรูปทรงหกเหลี่ยม ซึ่งเป็นลักษณะที่เหมำะอย่ำงยิ่งต่อกำรแทรก

ผ่ำนผนังเซลล์ได้อย่ำงง่ำยดำยและสะดวก เนื่องจำกช่องระหว่ำงผนังเซลล์ที่น�้ำ

จะแทรกซึมผ่ำนนั้นมีลักษณะเป็นรูปหกเหล่ียมเหมือนเช่นเดียวกับกลุ่มโมเลกุลน�้ำ

ขนำดเล็ก จึงท�ำให้สำมำรถน�ำพำอำกำศ สำรอำหำรและน�้ำ ผ่ำนเข้ำไปในเซลล์เพื่อ

หล่อเลี้ยงและเสริมสร้ำงเซลล์ต่ำงๆ ให้เจริญเติบโตและแข็งแรง ในขณะเดียวกัน

กำรแทรกซึมของน�ำ้ยังสำมำรถน�ำพำเอำของเสยีและสิง่แปลกปลอมในเซลล์ออกมำ

ด้วย สรุปง่ำยๆ คือ กลุ่มน�้ำโมเลกุลเล็ก ช่วยเสริมประสิทธิภำพในกระบวนกำรเสริม

สร้ำงและหล่อเลี้ยงเซลล์ในร่ำงกำย ขจัดสำรพิษและสิ่งสกปรกภำยในเซลล์ ท�ำให้

เซลล์แข็งแรงขึ้น มีกระบวนกำรเผำผลำญผลัดเปลี่ยนเซลล์ (Metabolism) ที่ทรง

ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

 จำกข้อมูลวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ค้นพบว่ำ เซลล์ต่ำงๆ ในร่ำงกำยมนุษย์

มักมีสำรพิษ (Toxin) หรือสำรอนุมูลอิสระ (Free radicals) แทรกตัวอยู่ด้วยซึ่งมัก

จะปะปนมำกับสิ่งต่ำงๆ ดังนี้

 - อำกำศไม่บรสิทุธิ ์มเีชือ้โรค ฝุน่ละออง หรอืควนัพษิต่ำงๆ ปนเป้ือนมำด้วย

 - อำหำรและน�้ำดื่มท่ีไม่สะอำด มีสำรปนเปื้อนที่เป็นพิษและก่อให้เกิด

อันตรำยต่อร่ำงกำย

 - อำรมณ์ที่ก่อให้เกิดภำวะเครียดทำงกำยและใจ เช่น โกรธ เกลียด กลัว 

ริษยำ ซึมเศร้ำ เป็นต้น

 - รวมถงึเหตอุืน่ๆ ท่ีเกิดจำกกำรตดิเช้ือ เช่น กำรสบูบหุรี ่กำรด่ืมเหล้ำ และ

กำรใช้ยำบำงชนิดต่อเนื่องเป็นระยะเวลำยำวนำน เป็นต้น

 จำกตัวอย่ำงที่กล่ำวมำทั้งหมดนี้ คือสำเหตุกำรก่อและสะสมสำรพิษเข้ำไป

ในเซลล์ ซึ่งเรียกโดยรวมว่ำ “สำรอนุมูลอิสระ” และสิ่งนี้จะส่งผลในระยะยำวท�ำให้

เซลล์ในร่ำงกำยเกดิกำรเสือ่มก่อนเวลำอนัควร ร่ำงกำยทรดุโทรมและชรำภำพเรว็ขึ้น 

หรือเป็นสำเหตุให้เกิดโรคต่ำงๆ ในร่ำงกำย เช่น โรคเบำหวำน โรคควำมดันโลหิต 

โรคหัวใจ โรคไต โรคมะเร็ง เป็นต้น
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 กำรที่น�้ำกลุ่มโมเลกุลเล็กสำมำรถล้ำงสิ่งสกปรกหรือขจัดสำรพิษออกจำก

เซลล์ได้ จึงเป็นกำรล้ำงสำรพิษ (Detox) และเป็นกำรต้ำนสำรอนุมูลอิสระ (Anti-

oxidant) และออกจำกเซลล์ในร่ำงกำย ท�ำให้เซลล์ต่ำงๆ ในร่ำงกำยสะอำดขึ้น ซึ่ง

สำมำรถท�ำงำนได้เข้มแข็งขึ้น มีผลให้ระบบภูมิต้ำนทำน (Immune System) ใน

ร่ำงกำยแข็งแรงขึ้น และให้ผลดีหลักๆ ต่อร่ำงกำยด้วยกัน 3 ประกำร คือ

 - สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงขึ้น ปวดหัว ตัวร้อน เป็นไข้ เป็นหวัด ภูมิแพ้ 

ไมเกรน และกำรเจ็บไข้ต่ำงๆ ลดน้อยลง

 - แผลต่ำงๆ ในร่ำงกำยจะหำยเร็วขึ้น เช่น แผลเบำหวำน แผลกดทับ 

(Pressure Sore) แผลไฟไหม้-น�้ำร้อนลวก แผลผ่ำตัดต่ำงๆ แผลอุบัติเหตุ เป็นต้น

 - ป้องกันภำวะกำรอักเสบและลดกำรติดเชื้อได้ดี

 น�้ากลุ่มโมเลกุลเล็กนี้มิได้มีไว้ดื่มเพื่อรักษาโรคโดยตรง หากแต่เพื่อปรับ

ระบบกลไกของร่างกายให้แข็งแรงขึ้นเพ่ือป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และต้องเข้าใจว่า

หากไม่สบายหรอืมีโรคภยัไข้เจบ็เกดิขึน้ ต้องพบแพทย์เพือ่รบัการรกัษาทีถ่กูต้องเป็น

หลัก ส่วนน�้ากลุ่มโมเลกุลเล็กนี้จะท�าหน้าที่ช่วยเสริมให้ร่างกายแข็งแรงและช่วยให้

ฟื้นตัวจากโรคภัยไข้เจ็บได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
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 น�ำ้กลุม่โมเลกลุเลก็ (Nano cluster water) คอื น�ำ้ทีไ่ด้ผ่ำนพลงัแม่เหลก็

ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของกลุ่มโมเลกุลทำงกำยภำพ แต่ยังคงสภำพ

ของโครงสร้ำงทำงเคมี ท�ำให้ขนำดของกลุ่มโมเลกุลที่เกำะกลุ ่มกันที่ 14-20 

โมเลกุลของน�้ำ ลดขนำดลง ท�ำให้เหลือกลุ่มโมเลกุลน�้ำเพียง 6 โมเลกุลเท่ำนั้น

จึงง่ำยต่อกำรซึมผ่ำนผนังเซลล์ ช่วยน�ำพำอำกำศสำรอำหำรน�้ำและอื่นๆ ที่มี

ประโยชน์ต่อเซลล์ เข้ำสู่เซลล์ได้ง่ำยและเร็ว เพื่อน�ำไปสู่ขบวนกำรเสริมสร้ำงเซลล์ 

ฟ้ืนฟเูซลล์ให้แขง็แรงรวดเรว็ขึน้ รวมถงึกำรน�ำพำของเสยีออกจำกร่ำงกำย (Detox) 

ได้รวดเร็ว มีผลต่อขบวนกำรเผำผลำญพลังงำนของร่ำงกำย (Metabolism) ให้

ท�ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น น�ำมำซึ่งสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง

 จำกกำรผลกำรวิจัยคุณสมบัติของน�้ำที่ผ่ำนสนำมแม่เหล็กแล้วนั้น มีกำร 

แตกตัวโครงสร้ำงกลุ่มน�้ำ และเรียงตัวโครงสร้ำงกลุ่มโมเลกุลน�้ำ ใหม่ให้เป็น

ระเบียบมำกขึ้น มีคุณสมบัติหลัก 3 ประกำร คือ

 1. โครงสร้ำงกลุ่มโมเลกุลน�้ำขนำดเล็ก

 2. ภำยในโครงสร้ำงน�้ำมีปริมำณออกซิเจนสูงขึ้นกว่ำเดิม

 3. ปริมำณเกลือแร่หรือแร่ธำตุต่ำงๆ ตำมธรรมชำติยังคงสภำพอยู่เช่นเดิม

ประโยชน์ของน�้ากลุ่มโมเลกุลเล็ก
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 ประโยชน์ของน�้ำกลุ่มโมเลกุลเล็ก

 การขับล้างสารพิษ (Detox) ภายในเซลล์ เช่น น�้าตาลส่วนเกินในกระแส

เลือด การจับตัวหรือการเกาะติดของไขมันข้างผนังหลอดเลือด ลิ่มเลือดที่หลอด

เลอืดหวัใจ สิง่สกปรกทีไ่ม่สามารถขับออกทางปัสสาวะเนือ่งจากไตท�างานอ่อนแอลง 

ซึง่การสะสมตวัของกรดยลูคิก่อให้เกดิผลกึของกรดยลูคิตามข้อกระดกูต่างๆ การขับ

ล้างสารพิษมีผลท�าให้เซลล์ในร่างกายสะอาด เซลล์ต่างๆ จึงท�างานตามหน้าที่ได้

อย่างคล่องตัวและแข็งแรงขึ้น มีผลต่อเนื้อเยื่อและอวัยวะท�าให้ท�างาน ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพิ่มก�าลังวังชา ให้พลังงานแก่ ร่างกาย เพิ่มความสัมพันธ์

ต่อกันดีขึ้น ก่อให้เกิดสุขภาพที่ดีทั้ง ร่างกายและจิตใจอารมณ์แจ่มใส บุคลิกท่าทาง

ตลอดจนใบหน้า ดูอ่อนวัย เสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดูดีมากขึ้นกว่าเดิม
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 อมัพฤกษ์ อมัพำต เป็นอำกำรของโรคทีเ่กดิขึน้จำกควำมผดิปกติของ

ระบบประสำทในร่ำงกำย อันได้แก่ สมองประสำทไขสันหลัง ประสำท จำกเส้น

ประสำทฝอยทั่วร่ำงกำย ควำมผิดปกติที่เกิดขึ้น อำจแยกได้เป็น สำเหตุใหญ่ๆ ดังนี้ 

 ในส่วนของสมองที่มักพบเสมอกับผู้สูงอำยุและผู้ป่วยที่เป็นโรคเบำหวำน 

โรคควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และไตวำย เป็นต้น ภำวะของควำมผิดปกติของ

เส้นเลือดในสมอง ตีบ ตัน หรืออำจแตก ล้วนเป็นสำเหตุ เกิดแขนหรือขำอ่อนแรง

จนเกิดอัมพฤกษ์หรืออัมพำตซีกใดซีกหนึ่งของ ร่ำงกำยได้ หรืออำจเป็นทั้ง 2 ซีก  

ทั้งซ้ำยและขวำพร้อมกันก็ได้

 นอกจำกนี้อำจมีกำรอ่อนแรงกล้ำมเนื้อใบหน้ำ ซึ่งก่อให้เกิดอัมพำต กล้ำม

เนือ้ใบหน้ำได้ ท�ำให้หลบัตำไม่ลงหรอืหลบัได้ไม่สนทิ มมุปำกจะเบีย้ว ไปข้ำงหนึง่ หำก

กระทบกับศูนย์ควบคุมกำรพูด ศูนย์ควบคุมกำรขับถ่ำย ผู้ป่วยอำจจะมีปัญหำกำรพูด 

อำจพูดไม่ชัด พูดไม่เป็นค�ำ จนถึงขั้นพูดไม่ได้  ระบบขับถ่ำยทั้งอุจจำระและปัสสำวะ

ควบคุมไม่ได้ ขึ้นอยู่กับควำมรุนแรง ของโรค

 กำรติดเชื้ออักเสบในส่วนของเยื่อหุ้มสมองหรือเนื้อเยื่อสมอง ก่อให้เกิดโรค

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และเนื้อเยื่อสมองอักเสบ รวมถึงกำรเกิด เนื้องอกในสมอง 

กำรเกิดอุบัติเหตุทำงจรำจรหรืออุบัติเหตุจำกกำรเล่นกีฬำ อุบัติเหตุจำกกำรหกล้ม

น�า้กลุม่โมเลกลุเลก็กับผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อมัพาต
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ศีรษะฟำดพื้นอย่ำงแรง กำรถูกท�ำร้ำยร่ำงกำยในส่วนของศีรษะย่อมก่อให้เกิด

อำกำรอัมพฤกษ์หรืออัมพำตของร่ำงกำยได้

 ที่ประสำทไขสันหลัง จะมีกำรพบกำรติดเชื้ออักเสบบ่อย เป็นโรคประสำท

ไขสันหลังอักเสบ ข้ึนอยู่กับระดับที่เป็น หำกเป็นที่บริเวณท้ำยทอย มีโอกำสเป็น

อัมพฤกษ์หรืออัมพำตของแขนทั้ง 2 ข้ำง หรือแขน 2 ข้ำง รวมถึงขำ 2 ข้ำงด้วย 

(อัมพำตทั้งตัว) หำกเป็นที่ระดับบั้นเอว อำจจะเกิดกำรอ่อนแรงของขำ 2 ข้ำง หรือ

ครึ่งตัวล่ำงเรียกว่ำ อัมพฤกษ์ อัมพำต ครึ่งท่อนล่ำง ขำทั้ง 2 ข้ำงไม่มีแรง รวมถึง

ควบคุมระบบขับถ่ำยไม่ได้ กำรเกิดเนื้องอกหรืออุบัติเหตุต่อประสำทไขสันหลัง เช่น 

หมอนรองกระดูก- สันหลังเคลื่อน กระดูกสันหลังทรุด หรือกระดูกสันหลังหัก มีผล 

กระทบต่อ ควำมเสยีหำยของประสำทไขสนัหลงัย่อมก่อให้เกดิอมัพฤกษ์อมัพำต ของ

ร่ำงกำยได้ทั้งสิ้น

 ส่วนท่ีผดิปกตต่ิอเส้นประสำทฝอย มกัจะเกดิจำกกำรขำดเลอืดไปเลีย้ง เช่น 

เกิดกำรอุดตันของหลอดเลือด ขำหนีบ หรือใต้รักแร้ ท�ำให้มี กำรอ่อนแรงของขำข้ำง

ใดข้ำงหนึ่ง หรือแขนข้ำงใดข้ำงหนึ่ง เป็นต้น

 ปัจจุบันกำรแพทย์แผนปัจจุบันได้ก้ำวหน้ำไปมำกแล้ว มีกำรน�ำเอำน�้ำ

มำใช้รักษำผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพำตอย่ำงกว้ำงขวำงขึ้น มีกำรน�ำน�้ำแร่รวมถึงน�้ำ

กลุ่มโมเลกุลเล็ก (น�้ำนำโน) มำให้ผู้ป่วยได้ดื่มวันละ 2 ลิตร ถึง 4 ลิตร เพื่อให้

โมเลกุลเล็กของน�้ำ มีส่วนช่วยในด้ำนกำรเสริมสร้ำงและฟื้นฟูเซลล์ประสำท รวม

ถึงช่วยขบวนกำรเผำผลำญพลังงำนของร่ำงกำยภำยในเซลล์ประสำท ให้ด�ำเนิน

ไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพือ่กำรฟ้ืนตวัของเซลล์ประสำทส่วนทีย่งัไม่สญูเสยีถำวร 

(เซลล์ประสำทที่ยังไม่ตำย) ได้มีโอกำสฟื้นตัวสู่สภำพปกติหรือใกล้เคียงปกติ 

เพื่อช่วยให้อำกำรอัมพฤกษ์อัมพำต ฟื้นตัวเร็วมำกขึ้นช่วยลดภำวะควำมพิกำร

ของร่ำงกำยได้ ผู้ป่วยสำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้มำกขึ้น ลดภำระของครอบครัว

และสังคมลงได้มำก
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 ปัจจุบันนี้ “โรคเก๊ำต์”เป็นโรคฮิตติดอันดับในประชำกรชำวไทย โดย

เฉพำะในผู้ชำยจะเป็นกันมำกกว่ำในผู้หญิง เกิดควำมทุกข์ทรมำนจำกกำรปวดตำม

ข้อต่ำงๆ ของร่ำงกำย โครงสร้ำงของข้อเสียรูป มักเป็นโรคเรื้อรังต้องเสียเวลำและ

เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำอย่ำงมำกมำย  ดังนั้นมำท�ำควำมเข้ำใจกับโรคนี้เพื่อกำร

ป้องกันและดูแลรักษำ รวมถึงกำรใช้น�้ำนำโน (Nano Mineral Water) มำช่วย

ดูแลร่ำงกำยให้แข็งแรงเพื่อช่วยป้องกันโรคและช่วยให้อำกำรของโรคเก๊ำต์สงบ

ลงด้วย เก๊ำต์เป็นโรคข้ออกัเสบท่ีเกดิจำกกรดยรูคิในกระแสเลอืดสบูผดิปกติ จนเกิด

กำรสะสมกรดยูริคในข้อกระดูก ท�ำให้เกิดกำรอักเสบเฉียบพลันขึ้น สำเหตุกำรเกิด

กรดยูริคในกระแสเลือดสูง เกิดจำกเอ็นไซม์ในร่ำงกำยตัวหนึ่งชื่อเอ็นไซม์ยูริเคส 

(Uricase Enzyme) ท�ำหน้ำที่สลำยกรดยูริคในกระแสเลือด มิให้มีปริมำณที่สูง

เกินไปอันก่อให้เกิดผลร้ำยต่อร่ำงกำย ซึ่งกรดยูริคนี้มีมำกในอำหำรเครื่องในสัตว์ 

ทุกชนิด เช่น หัวใจหมู สมองหมู ไส้หมู เซ่งจี้หมู ตับไก่ กึ๋นไก่ เป็นต้น และอำหำร

ประเภทสตัว์ปีกทุกชนดิเช่น นก เป็ด ห่ำน ไก่ เป็นต้น เม่ือขำดเอน็ไซม์ยรูเิคสมำสลำย

หรือควบคุมกรดยูริค ท�ำให้ปริมำณกรดยูริคมีสูงขึ้นในกระแสเลือด ปริมำณปกติ

ของกรดยูริคในกระแสเลือดจะต้องมีปริมำณไม่เกิน 6 มก./ดล. (ในเลือด 100 ซีซี

น�้านาโนกับโรคเก๊าต์



Dr.Kosit หมอโฆษิต 12

ปริมำณกรดยูริคไม่ควรเกิน 6 มก.) เมื่อกรดยูริคมีปริมำณที่สูงขึ้น จะก่อให้เกิดกำร

ตกผลกึของกรดยรูคิมำสะสมตำมข้อต่ำงๆ ของร่ำงกำย โดยเฉพำะข้อกระดูกบรเิวณ

โคนนิ้วหัวแม่เท้ำและข้อเท้ำก่อให้เกิดกำรอักเสบของข้อกระดูกอย่ำงเฉียบพลัน เกิด

อำกำรปวด บวม แดง ร้อน คอืบรเิวณข้อกระดกูทีผ่ดิปกตจิะมอีำกำรปวด บวม บรเิวณ

ผวิรอบๆ ข้อจะมสีแีดงระเรือ่และหำกเอำมอืแตะสมัผสั จะรูส้ึกอุ่นๆ บริเวณข้อที่ผิด

ปกต ิและจะปรำกฏอำกำรทีร่นุแรงขึน้ หำกมกีำรดืม่เหล้ำ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ 

อำกำรข้ออักเสบเหล่ำนี้จะลุกลำม ไปยังข้อกระดูกอื่นๆ

หำกไม่ได้รับกำรรักษำที่ถูกต้องและปฏิบัติตนไม่ถูกต้องเช่นกระดูกข้อเข่ำ ข้อกระดูก

นิ้วมือ ข้อศอก หำกเรื้อรังมำกๆ  อำจมีกำรสะสมของกรดยูริคใต้ผิวหนังเป็นก้อน

ตะปุ่มตะป�่ำใหญ่บ้ำงเล็กบ้ำง อำจจะเจ็บหรือไม่เจ็บ ท�ำให้แลดูน่ำเกลียดไม่สวยงำม

 กำรรักษำและข้อปฏิบัติตัว เมื่อมีกำรอักเสบของข้อกระดูกเกิดขึ้น คงต้อง

พบแพทย์เพื่อกำรวินิจฉัยและให้กำรรักษำที่ถูกต้อง  มีกำรให้ยำรักษำข้ออักเสบ ยำ

แก้ปวดข้อ ยำลดกรดยูริคในกระแสเลือดและเจำะเลือดตรวจปริมำณกรดยูริคใน

กระแสเลือดทุกๆ 3 เดือน หรือทุกๆ 6 เดือน ควรจะควบคุมให้กรดยูริคมีค่ำต�่ำกว่ำ 

6 มก./ดล. ดังได้กล่ำวมำแล้ว งดหรือเลี่ยงอำหำรสัตว์ปีกและเครื่องในสัตว์ทุกชนิด 

งดเหล้ำและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์รวมถึงบุหรี่ ออกก�ำลังกำยอย่ำงสม�่ำเสมอ อีกทัง้ 

ดื่มน�้ำมำกๆ พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่กังวลหรือเครียดกับเรื่องใดๆ จนเกินไป ข้อปฏบิตัิ

เหล่ำนีห้ำกไม่ปฏบิตัอิย่ำงจรงิจงัและต่อเนือ่งจะมผีลเร่งให้อำกำรของโรคเก๊ำต์ก�ำเรบิขึน้ได้

ดงันัน้จงึต้องมวีนิยัในกำรรกัษำ ให้สงบและปฏบิตัติวัอย่ำงเคร่งครดัด้วย

 “ปัจจุบันกำรแพทย์ทำงเลือกท่ีจะเป็นตัวช่วยให้อำกำรของโรคเก๊ำต์สงบ

ลงอย่ำงรวดเร็วและได้ผลยิ่งดีต่อร่ำงกำยในระยะยำว คือกำรดื่มน�้ำนำโน” 

เนื่องจำกน�้ำนำโนเป็นน�้ำกลุ่มโมเลกุลเล็กและมีปริมำณ ออกซิเจนสูงกว่ำน�้ำปกติ

ทั่วไปท�ำให้กำรล้ำงกรดยูริคและต้ำนกรดยูริคในกระแสเลือดได้ผลดียิ่งขึ้น อีกทั้ง

ยังช่วยฟื้นฟูควำมผิดปกติภำยในข้อกระดูกให้ฟื้นตัวเร็วขึ้น ข้อแข็งแรงขึ้นท�ำให้

อำกำรของโรคสงบเร็วข้ึน อำกำรปวด บวม แดง ร้อน และข้อที่ผิดปกติจะสงบ
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และฟื้นตัวสู่ สภำพปกติเร็วขึ้น ควรจะดื่มน�้ำนำโนในปริมำณวันละ 2-3 ลิตร เป็น

อย่ำงน้อย (8-12 แก้วต่อวัน น�้ำ 1 แก้ว เท่ำกับ 250 ซีซี) นอกจำกนี้ ยังสำมำรถน�ำ           

น�้ำนำโนนี้มำอำบ แช่ หรือประคบได้

 

 โปรดระลึกไว้เสมอว่า ดื่มน�้านาโน เพ่ือป้องกันโรคเก๊าต์เป็นวิธีที่ดีที่สุด 

และเมื่อเป็นโรคนี้แล้ว การดื่มน�้านาโนร่วมกับการรักษาทางการแพทย์อย่างถูกต้อง 

จะท�าให้โรคเก๊าต์สงบ และป้องกันโรคแทรกซ้อนท่ีจะเกดิขึน้ได้อย่างมีประสทิธภิาพด้วย
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 ปัจจบุนันี ้“มะเรง็”เป็นโรคทีรู่จ้กักนัอย่ำงกว้ำงขวำงทัว่โลก เป็นโรคที่

คร่ำชีวิตมนุษย์ในแต่ละปีเป็นจ�ำนวนมำก  รวมถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ต้องมีร่ำงกำย

ที่ผิดปกติ ทนทุกข์ทรมำนกับควำมผิดปกติของร่ำงกำย เป็นภำระกับญำติพี่น้อง  

สญูเสยีเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรรกัษำอกีมำกมำย เป็นทีห่วัน่เกรงของประชำกรโลก 

อย่ำงมำก

 สำเหตุกำรเกิดโรคมะเร็ง  เกิดจำกควำมผิดปกติของเซลล์ในร่ำงกำย ที่มี

กำรเปลี่ยนรหัส DNA ทำงพันธุกรรมของโครงสร้ำงเซลล์  จนเกิดกำรเปลี่ยนสภำพ

เป็นเซลล์ร้ำยในร่ำงกำย มีกำรท�ำลำยเซลล์ปกติในร่ำงกำย ขยำยเซลล์ผิดปกติและ

กระจำยเซลล์ผดิปกตเิหล่ำนีไ้ปสูส่่วนอืน่ๆ ของร่ำงกำย  ท�ำให้อวยัวะต่ำงๆ และระบบ

ต่ำงๆ ในร่ำงกำยไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด้อย่ำงปกตใิห้กบัร่ำงกำย  เกดิกำรเสยีชวีติ

ในที่ีสุดด้วยเวลำอันรวดเร็ว

 ร่ำงกำยมนุษย์ในผู้ใหญ่ทั่วไปมีเซลล์ที่ประกอบรวมตัวกันอยู่ประมำณ 100 

ล้ำนล้ำนล้ำนเซลล์ในแต่ละวันที่เรำอำศัยอยู่ในโลก ใบนี้จะมีสำรพิษที่ผ่ำนเข้ำ

ร่ำงกำยอย่ำงมำกมำย ท้ังท่ีเรำรู้และไม่รู ้  สำรพิษต่ำงๆ เหล่ำนี้ปัจจุบันเรำเรียก

ว่ำ สำรอนุมูลอิสระ (Free Radical) เข้ำสู่ร่ำงกำย 3 ทำงหลักๆ ดังนี้

 1. ทำงอำกำศ ในสภำพแวดล้อมปัจจุบัน อำกำศมีมลพิษสูง ภำวะโลกร้อน 

น�้านาโนกับโรคมะเร็ง ตอนที่ 1



 15 Dr.Kosit หมอโฆษิต

ยิ่งมีผลต่ออำกำศเป็นพิษสูงขึ้น เชื้อโรคที่ปนเปื ้อนมำกับอำกำศ มีทั้ังเชื้อ

แบคทีเรีย เชื้อรำ เชื้อไวรัส เป็นต้น สำรพิษที่มำกับมลพิษทำงอำกำศ เช่น ควันพิษ

จำกโรงงำนอตุสำหกรรม ท่อไอเสยีจำกรถยนต์ รถจักรยำนยนต์ รถไฟ เรอืยนต์ รวมถงึ

เครือ่งบนิ ควำมร้อนจำกแสงอำทติย์ ควนัพษิจำกกำรปรงุอำหำร เช่น กำรป้ิง กำรย่ำง 

กำรทอด กำรต้มอำหำร ล้วนแล้วแต่มสีำรพิษหรอือนุมลูอสิระปนเป้ือนทัง้สิน้  รวมถงึ

กำรสูบบหุรี ่สบูยำเส้น สบูซกิก้ำ นอกจำกนีฝุ้น่ละอองทีเ่กดิจำกโรงงำนอตุสำหกรรม

ต่ำงๆ โรงงำนท�ำเฟอร์นิเจอร์ โรงสีข้ำว โรงงำนท�ำน�้ำตำล ที่อยู่อำศัยที่สกปรก ขำด

กำรดูแลในเรื่องท�ำควำมสะอำด ขยะมูลฝอย ที่อับชื้น อำกำศถ่ำยเทไม่สะดวก ล้วน

แล้วแต่เป็นสำเหตุก่อให้เกดิมลภำวะทีม่อีนมุลูอสิระหรอืสำรพษิทีป่นเป้ือนในอำกำศ 

เมื่อเรำหำยใจเข้ำสู่ร่ำงกำย ย่อมมีผลท�ำให้เกิดอำกำรผิดปกติต่อร่ำงกำยได้

 2. ทำงอำหำรและน�้ำดื่ม ประชำกรโลกเพิ่มจ�ำนวนขึ้นอย่ำงมำกมำย ท�ำให้

กำรผลิตอำหำรและน�้ำดื่มด้วยวิธีทำงธรรมชำติย่อมไม่ทันกำรและไม่เพียงพอต่อ

กำรเลี้ยงประชำกรโลกมีกำรน�ำกรรมวิธีและเทคโนโลยีใหม่ๆ มำใช้ในกำรเพำะปลูก 

สัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นอำหำร มีกำรใช้ปุ๋ยเคมี กำรตัดต่อพันธุกรรมทำงกำรเกษตร กำร

ใช้ยำฆ่ำแมลงและสำรเคมีอื่นๆ ในกำรก�ำจัดวัชพืชแมลงและศัตรูพืชอื่นๆ กำรใช้

ฮอร์โมนเร่งผลผลิตทำงกำรเกษตร กำรเคลือบสำรเคมีต่อเปลือกหรือผิวของผลไม้ 

กำรใช้น�้ำยำชุบหรือแช่ผักผลไม้เพ่ือคงควำมสดให้นำนและป้องกันกำรท�ำลำยของ

แมลง กำรบ่มแก๊สต่อผักหรือผลไม้เพื่อเร่งให้สุกเร็วขึ้น ล้วนแล้วแต่มีสำรพิษและ

สำรอนุมูลอิสระเกิดขึ้นต่อผลผลิตทำงกำรเกษตรทั้งสิ้น ในด้ำนสัตว์เลี้ยงเพื่อกำร

โภชนำ วัวหรือหมูมีกำรใช้สำรเร่งกำรเจริญเติบโต มีกำรใช้สำรเคมีผสมในอำหำร

สัตว์เพื่อเร่งกำรเจริญเติบโต สำรตกค้ำงจำกกำรใช้ยำปฏิชีวนะ อำหำรทะเลมีกำรใช้

สำรฟอร์มำลนีมำแช่เพือ่คงควำมสดให้ยำวนำนออกไป สำรต่ำงๆ เหล่ำนีล้้วนเป็นสำร

ก่อมะเร็งในร่ำงกำยมนุษย์ทั้งสิ้น 

 ในอำหำรส�ำเรจ็รปูมกีำรใส่สำรกนับดู ผงชรูสสำรเคมผีสมสอีำหำร  กำรปรงุ

แต่งสแีละปรงุแต่งรสทีม่สีำรปนเป้ือนต่ำงๆ อำหำรป้ิงย่ำง ทอด น�ำ้มันทีใ่ช้ทอดอำหำร 

อำจมีกำรใช้ซ�้ำและใช้น�้ำมันที่มีคุณภำพต�่ำ ของหมักดองต่ำงๆ ของตำกแห้งอบแห้งที่

มกีรรมวธิไีม่สะอำดเพยีงพอ อำหำรที่ปีนเป้ือนจำกแมลงวนั หนู แมลงสำบ เป็นต้น    
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 น�้ำผลไม้หรือน�้ำดื่มที่ไม่สะอำดพอ มีใส่สีปนเปื้อนและกรรมวิธีที่ไม่สะอำด 

รวมถึงกำรดื่มชำ กำแฟ ที่มำกเกินไป เหล้ำ เบียร์ ไวน์ สำรผสมแอลกอฮอล์ล้วนมี

สำรก่อมะเร็งทั้งสิ้น

 3. ทำงอำรมณ์ อำรมณ์ท่ีผันผวน ควำมกังวล กำรพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ  

กำรขำดกำรออกก�ำลังกำย กำรท�ำงำนที่หนักและนำนเกินไป ล้วนก่อให้เกิดภำวะ

เครียดทั้งกำยและใจ ควำมเครียดย่อมจะก่อผลเสียกับร่ำงกำย  อำรมณ์ที่พบบ่อยมี 

โกรธ เกลยีด กลวั อจิฉำ เศร้ำ ล้วนแต่ท�ำให้เกดิควำมเครยีด มีผลท�ำให้ต่อมหมวกไต 

สร้ำงฮอร์โมนแห่งควำมเครยีดออกมำ คอื ฮอร์โมนคอร์ตโิซน (Cortisol Hormone)  

เป็นสำรก่อมะเร็งในร่ำงกำย 

 

 นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บของโรคต่างๆ อีกด้วย จะ

เหน็ได้ว่าสาเหตกุารเกดิโรคมะเรง็มทีัง้ทีเ่ราสามารถหลีกเลีย่งและป้องกนัได้ บางอย่าง

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงและป้องกันได้ บางอย่างก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ยังมีสาเหตุ

อื่นๆ อีกมากมายที่จะเป็นต้นเหตุให้เกิดโรคมะเร็ง จะมีวิธีดูแลป้องกันและรู้เท่าทัน

โรคมะเร็งอย่างไร และน�้านาโนจะมีส่วนช่วยอย่างไร คงจะต้องไป  ต่อรายละเอียด

ในตอนที่ 2 ต่อไป 
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 ในตอนที่หน่ึงได้กล่ำวถึง สำรพิษหรือสำรอนุมูลอิสระเข้ำสู่เซลล์

ต่ำงๆ ในร่ำงกำยแล้ว คงจะต้องดูต่อไปว่ำสำรพิษหรือสำรอนุมูลอิสระเหล่ำนี้ 

ก่อให้เกิดควำมผิดปกติต่อร่ำงกำยอย่ำงไร ถึงก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้

 ภำยหลังจำกที่สำรพิษหรือสำรอนุมูลอิสระเข้ำสู่ร่ำงกำยแล้ว จะก่อให้เกิด

กำรเปลี่ยนแปลงของร่ำงกำย 3 ประกำรหลักคือ

 1) ก่อให้เกิดกำรติดเชื้อภำยในเซลล์ของร่ำงกำย เกิดกำรอักเสบต่อเซลล์

หรือเน้ือเยื่อหรืออวัยวะของร่ำงกำย เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ หลอดลมอักเสบ 

ปอดอักเสบ กระเพำะอำหำรอักเสบ ล�ำไส้ใหญ่อักเสบ  ไวรัสตับอักเสบ  มดลูก

อักเสบ รังไข่อักเสบ ภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือโรคเอดส์ กำรเกิดแผลอักเสบเรื้อรังจำก

แผลเบำหวำน เป็นต้น 

 กำรอักเสบจำกกำรติดเชื้อหรือจำกเหตุอื่นๆ ก็ตำม หำกบริเวณอักเสบ

เป็นเรื้อรังและระยะนำน โดยเฉพำะต่ออวัยวะภำยในของร่ำงกำยมีแนวโน้มจะก่อ

ให้เกิดกำรเปลี่ยนโครงสร้ำงเซลล์เป็นเซลล์มะเร็งได้ เช่น กระเพำะอำหำรอักเสบ

เรื้อรังหรือไวรัสตับอักเสบเรื้อรังเป็นเวลำนำน จะกลำยเป็นมะเร็งกระเพำะอำหำร

หรือมะเร็งตับได้ เป็นต้น

น�้านาโนกับโรคมะเร็ง ตอนที่ 2
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 2) ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงรหัส ดีเอ็นเอ ในเซลล์ เกิดเป็นเซลล์ผิดปกติ

ขึน้ ค่อยๆ ท�ำลำยเซลล์ปกตขิองอวยัวะต่ำงๆ ในร่ำงกำย ส่วนอำกำรจะปรำกฎให้เห็น

เร็วหรือช้ำขึ้นอยู่กับสภำพร่ำงกำยของผู้ป่วยแต่ละรำย

 3) ก่อให้เกิดกำรเสื่อมของเซลล์ในร่ำงกำยและอวัยวะเสื่อมตัว ท�ำให้ 

กำรท�ำหน้ำที่ของอวัยวะนั้นลดลง จนเป็นสำเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บปรำกฎให้เห็น

ได้ เช่น เซลล์เสื่อมที่ตับอ่อนท�ำให้หน้ำที่ตับอ่อนท�ำงำนแย่ลง กำรผลิตฮอร์โมน

อินซูลินเพื่อจะควบคุมระดับน�้ำตำลในกระแสเลือดให้อยู่ในระดับปกติ อินซูลินจะ

บกพร่องไปท�ำให้เกิดโรคเบำหวำนได้ หรือเซลล์เสื่อมที่ปอดจำกกำรที่ได้รับสำรพิษ

จำกกำรสูบบุหรี่ ก่อให้เกิดโรคถุงลมโป่งพองจนกลำยเป็นมะเร็งปอดได้  หรือเซลล์

ตับเสื่อมจำกกำรท�ำลำยของสำรพิษจำกแอลกอฮอล์ (ผู้ที่ดื่มเหล้ำเป็นประจ�ำ) ก่อให้

เกิดเซลล์ตับแข็ง เป็นโรคตับแข็งและกลำยเป็นโรคมะเร็ง เป็นต้น

 อำหำรที่จะบ่งชี้ว่ำเป็นโรคมะเร็งหรือไม่ บ่อยครั้งที่ไม่ปรำกฎอำกำรใดๆ ที่

ผดิปกตเิลย เมือ่เกดิอำกำรแล้ว พบว่ำเป็นมะเรง็ระยะรนุแรงแล้ว ดงันัน้หำกมอีำกำร

ใดๆ ที่ผิดปกติของร่ำงกำยควรจะรีบพบแพทย์เพ่ือท�ำกำรตรวจวินิจฉัย ปัจจุบันใน

โรงพยำบำลใหญ่ๆ ท่ัวประเทศ มีแพทย์และเครื่องมือที่จะตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง

ได้ชัดเจนแม่นย�ำมำกขึ้น  มีกำรวินิจฉัยถูกต้องและสำมำรถให้กำรรักษำโรคมะเร็ง

ได้รวดเร็วขึ้น ทั้งกำรเจำะเลือดตรวจของห้องวิจัย กำรเจำะชิ้นเนื้อตรวจ กำรตรวจ

ระดับฮอร์โมน กำรเอ็กเรย์และ กำรตรวจทำงระบบคอมพิวเตอร์เป็นต้น     

 กำรรกัษำขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของแพทย์ผูท้�ำกำรรกัษำจะใช้กำรรักษำอย่ำงไร

ที่จะเหมำะสมเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยมำกที่สุด มีกำรรักษำโดยกำรผ่ำตัด เคมีบ�ำบัด 

กำรฝังแร่ รวมถึงกำรฉำยรังสีรักษำล้วนแล้ว แต่เป็นวิธีกำรที่ก�ำจัดระงับกำรแพร่

กระจำยของเซลล์มะเร็งต่อต้ำน  และยับยั้งกำรเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง

      ปัจจุบันมีกำรรักษำโรคมะเร็งโดยใช้วิธีกำรดูแลสุขภำพองค์รวมมำใช้ร่วมกับ

กำรรักษำกำรแพทย์แผนปัจจุบันด้วย ดังนั้นน�้ำนำโนจึงเป็นทำงเลือกหนึ่งที่จะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งได้

      หลักกำรรักษำผู้ป่วยโรคมะเร็ง อำกำรของโรคมะเร็งจะไม่ดีขึ้นได้เลย ถ้ำผู้ป่วย
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ไม่สำมำรถเสริมสร้ำงภูมิต้ำนทำนในร่ำงกำยให้แข็งแรง ดังนั้นน�้ำนำโนมีคุณสมบัติ

สำมำรถเสริมสร้ำงภูมิต้ำนทำนในร่ำงกำยผู้ป่วยโรคมะเร็งให้แข็งแรงขึ้น เพื่อภูมิ

ต้ำนทำนร่ำงกำยท่ีแข็งแรงนั้น จะไปก�ำจัดเซลล์มะเร็งหรือต่อต้ำนให้เซลล์มะเร็ง

อ่อนแอลง พร้อมกันนั้นยังช่วยเสริมสร้ำงให้สุขภำพทั่วไปแข็งแรงที่จะรับประทำน

อำหำรได้ หลับพักผ่อนได้ ร่ำงกำยแข็งแรงสุขภำพดีขึ้น อำกำรของโรคมะเร็งสงบ

ตัวลงได้ ลดกำรทรมำนจำกโรคได้ดีขึ้น สำมำรถท�ำกิจวัตรประจ�ำวันต่ำงๆ ได้ดีขึ้น

      กำรดื่มน�้ำนำโนเป็นกลุ่มน�้ำโมเลกุลเล็ก จะท�ำให้ระบบเผำผลำญพลังงำนใน

ร่ำงกำยดีขึ้น เสริมสร้ำงให้ร่ำงกำยสร้ำงภูมิต้ำนทำน คือ ระดับเม็ดเลือดขำวผลิต

มำกขึ้น กำรไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ลดระดับควำมตึงเครียดของร่ำงกำยลง เกิดภำวะ

กำรผ่อนคลำยดีขึ้น เสริมกำรรักษำจำกแพทย์ด้วย นอกจำกนี้ปริมำณอ๊อกซิเจน   

น�้ำนำโน ยังมีส่วนช่วยยับยั้งกำรเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งด้วย 

      

 ดังนั้นการดื่มน�้านาโนวันละ 2-4 ลิตรร่วมกับการรักษาทางการแพทย์และ

ปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง สามารถที่จะต้านโรคมะเร็งและอาการโรคมะเร็งสงบได้ สุขภาพ

ร่างกายแข็งแรงขึ้น การดูแลสุขภาพร่างกายที่ดีที่สุดคือการป้องกันโรค การด่ืมน�้า

นาโนอย่างสม�่าเสมอต่อเน่ืองทุกวันจะช่วยเสริมสร้างร่างกายแข็งแรงสุขภาพดี

และต้านทานโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วย
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 ภำวะกรดไหลย้อน เป็นอำกำรผิดปกติของน�้ำย่อยในกระเพำะอำหำร 

ปกติหลอดอำหำรและกระเพำะอำหำรบริเวณรอยต่อ จะมีหูรูดกระเพำะอำหำร

คอยปิดบริเวณกระเพำะอำหำรไม่ให้น�้ำย่อยในกระเพำะอำหำรไหลย้อนกลับขึ้นไป

ที่หลอดอำหำร และป้องกันไม่ให้อำหำรท่ีรับประทำนเข้ำไปมีกำรไหลย้อนกลับ อัน

เป็นสำเหตุให้เกิดอำกำรพะอืดพะอม คล้ำยจะคลื่นไส้ อำเจียน หรือรู้สึกอึดอัดแน่น

ท้อง จุกเสียดท้อง จุกแน่นบริเวณลิ้นปี่ของทรวงอก หำยใจล�ำบำก ไม่สบำยตัว

 สำเหตุกำรเกิดภำวะกรดไหลย้อน มีสำเหตุหลักใหญ่ๆ ดังนี้

 1. เกิดจำกกำรรับประทำนอำหำรไม่ตรงเวลำ ปล่อยให้ท้องว่ำงเกินไป 

หรือเกิดควำมรู้สึกหิวจัด ปกติในกระเพำะอำหำรจะมีกำรหลั่งน�้ำย่อย เพื่อย่อย

อำหำรซ่ึงอยู่ในส่วนกำรควบคุมกำรท�ำงำนของระบบประสำทอัตโนมัติ เมื่อถึง

เวลำที่ควรจะต้องรับประทำนอำหำรหรือเวลำที่ท้องหิวแล้ว แต่ผู ้ป่วยยังไม่ได้

รับประทำนอำหำร ท�ำให้น�้ำย่อยที่ถูกหลั่งออกมำในกระเพำะอำหำร ไม่มีอำหำรให้

ย่อยจึงเกิดกำรปั่นป่วนในกระเพำะอำหำร เกิดภำวะควำมเป็นกรด มีลม หรือแก๊ส

ในกระเพำะอำหำรสูง จนเกิดเป็นแรงกดดันให้รู้สึกท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นท้อง จน

กระทั่งกรดในกระเพำะอำหำรไหลย้อนขึ้นไปบริเวณรอยต่อของกระเพำะอำหำร 

และหลอดอำหำร มีแรงกดดันให้หูรูดกระเพำะอำหำรต้ำนแรงกดดันไม่อยู่ กรดจึง

น�้านาโนกับภาวะกรดไหลย้อน
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ไหลย้อนกลับขึ้นมำที่หลอดอำหำร เกิดอำกำรไม่สบำยท้อง จุกแน่นหน้ำอก บริเวณ

ลิ้นปี่และอำจต่อเนื่องถึงล�ำคอได้ นอกจำกนี้อำจเกิดจำกกำรรับประทำนอำหำรที่

มำกเกินไป จนกระเพำะอำหำรไม่สำมำรถรับอำหำรหรือย่อยได้ทัน เกิดกำรอัดกลับ

ของอำหำรและน�้ำย่อย  ท�ำให้เกิดภำวะกรดไหลย้อนได้ 

 2. เกิดจำกกำรรับประทำนอำหำรรสจัดเกินไป เช่น เผ็ดจัด เปรี้ยวจัด

เค็มจัด เป็นต้น ย่อมมีผลท�ำให้กระเพำะอำหำรผันผวน

 3. กำรดื่มเหล้ำ เบียร์ ไวน์ หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อยและจ�ำนวนมำก 

มีผลให้ฤทธ์ิของแอลกอฮอล์ก่อปฏิกิริยำกับน�้ำย่อยในกระเพำะอำหำร

 4. กำรดื่มชำหรือกำแฟมำกเกินไป อำหำรบำงชนิด หรือผลไม้บำงชนิดที่

แสลงต่อระบบย่อยในกระเพำะอำหำร

 5. กำรรับประทำนยำบำงชนิดต่อเนื่องและยำวนำน เช่น ยำแก้ปวด

ยำแก้อำกำรกล้ำมเนื้อ ข้อ กระดูกอักเสบ หรือ ยำสมุนไพรบำงอย่ำงยำวนำนเกินไป

 6. สำเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดภำวะกรดไหลย้อน คือ ควำมเครียดทำง

ร่ำงกำย หรือควำมเครียดทำงจิตใจ ควำมกังวลต่อเรื่องใดเกินไป กำรพักผ่อน

ไม่เพียงพอ กำรท�ำงำนที่หนักและเหนื่อยเกินไป ก่อให้เกิดอำกำร “เครียดลง

กระเพำะ” ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดภำวะกรดไหลย้อนได้ 

 ปัจจุบันได้มียำหลำยชนิด ซึ่งมีผลกำรรักษำที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น แต่ยัง

ต้องใช้เวลำกำรรักษำที่ยำวนำนพอสมควร นอกจำกนี้ยังต้องขึ้นอยู่กับกำรปฏิบัติ

ตัวของผู้ป่วยอย่ำงเคร่งครัด จึงจะท�ำให้อำกำรของโรคสงบและบรรเทำลงได้ กำร

ดื่มน�้ำนำโนเป็นทำงเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดควำมรุนแรง และสงบอำกำรของภำวะ

กรดไหลย้อนได้ ควรจะทยอยดื่มน�้ำนำโนตลอดวัน วันละไม่ต�่ำกว่ำ 8-12 แก้ว 

เนือ่งจำกน�ำ้นำโนมกีลุม่โมเลกลุของน�ำ้เลก็ จงึแทรกตัวเข้ำเซลล์ของอวยัวะในระบบ

ทำงเดินอำหำร เช่น หลอดอำหำร กระเพำะอำหำรเป็นต้น ซึ่งช่วยฟื้นกำรท�ำงำนให้

ปกติ และเสริมควำมแข็งแรงของอวัยวะดังกล่ำวได้ นอกจำกนี้น�้ำนำโนยังสำมำรถ

ช่วยลดควำมเข้มข้นของกรดในน�้ำย่อยลงได้ ท�ำให้อำกำรไม่รุนแรงและสงบ

อำกำรได้ กล่ำวโดยสรุป ผู้ป่วยจะต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง รับประทำนอำหำร 
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ให้ตรงเวลำ ไม่อิ่มเกินไปหรือปล่อยให้หิวเกินไป เลี่ยงหรืองดอำหำรรสจัด งดเครื่อง

ดืม่แอลกอฮอล์ ชำ และกำแฟ พกัผ่อนให้เพยีงพอ ไม่เครยีดหรอืกงัวลกบัเรือ่งใดเกนิ

ไป หำกมีกำรพบแพทย์ ต้องรบัประทำนยำร่วมด้วย และต้องไปตรวจตำมทีแ่พทย์นดั 

ดื่มน�้ำนำโนวันละ 8-12 แก้วจะช่วยได้มำก และให้ผลดีต่อร่ำงกำยชัดเจน

 

 การดื่มน�้านาโนจึงเป็นตัวช่วยในด้านการป้องกัน และฟื้นฟูร่างกายให้ห่าง

ไกลจากโรค ช่วยให้อาการของโรคสงบลง และช่วยให้ฟื้นตัวจากภาวะกรดไหลย้อน

ได้เป็นอย่างดี
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 อุบัติกำรของโรคมะเร็งกระเพำะอำหำร เกิดขึ้นเป็นปัญหำ

ใหญ่กับประชำกรในประเทศที่เจริญแล้ว และเป็นปัญหำมำกกับประชำกรในเมือง

มำกกว่ำประชำกรในชนบท เนื่องจำกในเมืองใหญ่วิถีชีวิตเต็มไปด้วยควำมเร่งรีบ 

กำรแข่งขันตลอดเวลำ ในเรื่องคุณภำพงำน ปริมำณงำน ควำมคิดริเริ่ม ควำมแปลก

ใหม่ของงำน กำรชิงดีชิงเด่นกับผู้ร่วมงำนและอื่นๆ ล้วนแล้วแต่สร้ำงแรงกดดัน 

และก่อให้เกดิควำมกงัวล ตำมมำด้วยควำมเครยีดท้ังทำงกำยและจติใจ ภำวะกำรพกั

ผ่อนไม่เพยีงพอ กำรรบัประทำนอำหำรอย่ำงเร่งรบีไม่ตรงเวลำ กำรรบัประทำนอำหำร

ที่จ�ำเจ ซ�้ำซำกตลอดเวลำ อำหำรรสจัด คุณภำพอำหำรที่ไม่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำร 

รวมถึงพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ กำรดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอลฮอล์อย่ำงต่อเนื่อง รวม

ถึงกำรรับประทำนยำบำงอย่ำงเป็นเวลำยำวนำน ล้วนแล้วแต่เป็นต้นเหตุของกำร

เกิดมะเร็งกระเพำะอำหำรได้

 จำกสำเหตุดังกล่ำวข้ำงต้นนี้ ก่อให้เกิดภำวะเครียดต่อระบบย่อยอำหำร

ในกระเพำะอำหำร อำกำรเริ่มแรก จะมีกำรจุกเสียด แน่นท้อง ท้องอืด ปวดท้อง มี

แก๊สในกระเพำะอำหำรมำก มีกำรเรอเปรี้ยว อึดอัดคล้ำยจะคลื่นไส้ อำเจียน ส่วน

ใหญ่จะไม่ถึงกับอำเจียน แต่ถ้ำอำเจียนออกได้ก็จะเป็นน�้ำย่อยในกระเพำะอำหำร

เป็นส่วนใหญ่ มีรสเปรีย้วคล้ำยน�ำ้ลำยเหนยีวๆ อำกำรทีก่ล่ำวมำทัง้หมดนี ้จะเป็นภำวะ

น�้านาโนกับมะเร็งกระเพาะอาหาร
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กรดไหลย้อน เมือ่สภำพของโรคพัฒนำต่อไป จะมอีำกำรปวดท้องอย่ำงรนุแรง ทัง้ยำม

หวิข้ำวและยำมอ่ิมจำกกำรรบัประทำนอำหำรแล้ว รวมถงึกำรจกุเสยีดแน่นท้องและ

อำเจียนอย่ำงรุนแรงเป็นอำกำรบ่งบอกถึงกำรเป็นโรคกระเพำะอำหำรอักเสบ หำก

ยังไม่ได้รับกำรรักษำที่ถูกต้องและจริงจังกับกำรปฏิบัติตัวและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต

ให้ผ่อนคลำยควำมตึงเครียดลง โรคจะพัฒนำต่อไปเป็นปวดท้องรุนแรงมำกขึ้น รับ

ประทำนอำหำรน้อยลง มอีำเจยีนเป็นเลือดหรอืถ่ำยอจุจำระมเีลอืดปนออกมำ แสดง

ถึงกำรมีแผลในกระเพำะอำหำร และแผลในกระเพำะอำหำรจะพัฒนำกำรเป็นโรค

มะเร็งกระเพำะอำหำรได้ ผู้ป่วยจะทุกข์ทรมำนกับอำกำรของโรค และเสียชีวิตได้ใน

เวลำอันรวดเร็ว 

 นวัตกรรมน�้ำนำโน จำกผลกำรวิจัยทำงกำรแพทย์พบว่ำ ด้วยคุณสมบัติ

ของน�้ำนำโนที่ส�ำคัญ 2 ประกำรหลัก มีผลช่วยท�ำให้อำกำรของโรคกรดไหลย้อน 

โรคกระเพำะอำหำร แผลในกระเพำะอำหำรฟื้นตัวดีขึ้นและสงบอำกำรได้

 1. คณุสมบตักิลุม่น�ำ้นำโนโมเลกลุเลก็ จะช่วยลดภำวะควำมตงึเครยีด ควำม

ผันผวนของน�้ำย่อยในกระเพำะอำหำรให้ท�ำงำนสมดุลมำกขึ้น ลดควำมเข้มข้น

ของภำวะควำมเป็นกรดให้เจือจำงลง ช่วยในกำรฟื้นฟูเซลล์ของเนื้อเยื่อกระเพำะ

อำหำรสู่สภำพปกติ และใกล้เคียงปกติได้มำกขึ้น รวมถึงกำรสร้ำงภูมิต้ำนทำนใน

ร่ำงกำยให้แข็งแรง เพื่อต้ำนทำนโรคภัยไข้เจ็บให้สงบอำกำรได้เร็วขึ้น

 2. คุณสมบัติที่มีปริมำณออกซิเจนมำก มีผลช่วยยับยั้งกำรเจริญเติบโตของ

เซลล์มะเร็งได้ เพรำะเซลล์มะเร็งไม่ถูกกับออกซิเจน ท�ำให้อำกำรของโรคมะเร็ง

กระเพำะอำหำรสงบลงได้ นอกจำกนี้ออกซิเจนยังมีส่วนช่วยให้เซลล์ปกติของ

ร่ำงกำยฟื้นฟูแข็งแรงขึ้น ยังผลให้สุขภำพร่ำงกำยของผู้ป่วยแข็งแรงขึ้นด้วย 

 อย่ำงไรก็ตำมทำงด้ำนกำรแพทย์ยังคงเน้นในเรื่องกำรป้องกันโรค ดีกว่ำที่

จะมำรักษำโรค ดังนั้นกำรดูแลสุขภำพร่ำงกำยและกำรสร้ำงพฤติกรรมกำรปฏิบัติ

ตัวอย่ำงถูกต้อง เพื่อกำรป้องกันโรคย่อมจะดีกว่ำ

 1. รับประทำนอำหำรให้ตรงเวลำ ไม่รับประทำนอิ่มเกินไป และไม่ปล่อยให้

หิวเกินไป
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 2. เลี่ยงอำหำรที่ไม่ถูกสุขอนำมัย อำหำรเจือปนต่ำงๆ อำหำรรสจัด สี

อำหำรจัดเกินไป เป็นต้น

 3. ไม่กังวลหรือเครียดกับเรื่องต่ำงๆ เกินไป

 4. พักผ่อนให้เพียงพอ ท�ำจิตใจและอำรมณ์ให้แจ่มใสเสมอ 

 5. ออกก�ำลังกำยอย่ำงสม�่ำเสมอ

 6. ดื่มน�้ำวันละ 6-8 แก้ว (1.5-2 ลิตร) เป็นประจ�ำ ควรดื่มน�้ำนำโนจะได้

ประโยชน์มำก

 หมั่นจดจ�าเสมอว่า

 - น�้าเพื่อสุขภาพ (Water for health)

 - น�้าเพื่อการฟื้นตัวจากโรคภัย (Water for healing)

 - น�้าเพื่อชีวิต (Water for life)
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 ช่วงเวลำเกือบ 2 เดือนมำนี้ ประเทศไทยได้รับควำมเสียหำย

จำกอุทกภัยน�้ำท่วมหลำยจังหวัด เกือบจะทุกภำคของประเทศเกิดควำมเสียหำยใน

วงกว้ำงทั้งทรัพย์สิน บ้ำนเรือน ไร่นำ กำรเกษตร กำรอุตสำหกรรม ฯลฯ รวมถึง

ภยันตรำย บำดเจ็บและเสียชีวิตจำกภำวะน�้ำท่วม เป็นกำรสูญเสียอย่ำงใหญ่หลวง 

ประเมินค่ำควำมเสียหำยมิได้ นอกจำกนี้ยังมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้น ก่อให้เกิดอำกำร

ป่วยซ�้ำเติมประชำชนในบริเวณน�้ำท่วมอย่ำงมำก

 ในบทควำมนีจ้ะยกตวัอย่ำงโรคภยัไข้เจบ็ทีป่รำกฎและมักพบได้ง่ำย มีดังนี้

 1. โรคตำแดง เกิดจำกกำรติดเชื้อแบคทีเรียที่มำกับน�้ำ กำรสัมผัสกับน�้ำที่

ไม่สะอำดก่อให้เกิดกำรอักเสบของเยื่อตำ  เยื่อตำอักเสบจะมีอำกำรตำแดง คันและ

ระคำยเคืองนัยน์ตำ มีขี้ตำเกิดขึ้นมำก สำมำรถติดต่อไปถึงผู้อื่นได้

 กำรดูแลรักษำเบื้องต้น ควรแยกของใช้และภำชนะเป็นส่วนตัว เพื่อป้องกัน

กำรแพร่ระบำดและติดต่อไปสู่ผู้อื่นและป้องกันกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนที่เกิดกับตัว

เองได้ ควรจะด่ืมน�้ำนำโนวันละ  6-8 แก้ว (1.5-2ลิตร) ใช้น�้ำนำโนนี้ล้ำงตำวันละ

3-4 ครัง้ ใช้ส�ำลหีรอืผ้ำสะอำดชบุน�ำ้นำโนประคบบรเิวณดวงตำด้วย ช่วงละ 20 นำที  

พักผ่อนให้มำกขึ้นก็จะช่วยให้อำกำรของโรคฟื้นตัวเร็วขึ้น นอกจำกนี้อำจปรึกษำ

เภสัชกรซื้อยำหลอดตำจำกร้ำนขำยยำมำร่วมกับกำรรักษำก็ได้ 

น�้านาโนกับโรคที่มากับน�้าท่วม
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 2. โรคติดเชื้อทำงเดินหำยใจ  นอกจำกน�้ำท่วมแล้ว ยังมีฝนตกบ่อย กำร

อบอุ่นตัวไม่ดีพอ เกิดกำรติดเชื้อหวัด มีน�้ำมูกไหล ไอ จำม อำจมีไข้ เจ็บคอ ไอมี

เสมหะ เกิดกำรอักเสบในล�ำคอ ทอนซิลอักเสบ หลอดลมอักเสบ ฯลฯ

 กำรได้พักผ่อนและดื่มน�้ำนำโนให้ได้วันละ 10-12 แก้ว (ประมำณ 3 ลิตร) 

จะมีส่วนช่วยเสริมสร้ำงให้ภูมิต้ำนทำนของร่ำงกำยแข็งแรงขึ้น สงบอำกำรของโรค

และฟื้นตัวแข็งแรงได้เร็วขึ้น

 3. อำหำรเป็นพิษ ช่วงน�้ำท่วม อำหำรอำจจะหำล�ำบำก กำรปรุงอำหำรก็ไม่

สะดวกหรอืได้รบักำรแจกอำหำรจำกผูใ้ห้กำรช่วยเหลอื อำหำรอำจจะตกค้ำงนำนหรอื

ปนเป้ือน กำรรบัประทำนอำหำรทีไ่ม่ตรงเวลำก่อให้เกดิกำรผดิปกติของระบบทำงเดิน

อำหำรได้ มีคลื่นไส้ อำเจียน ท้องอืด แน่นท้อง อำหำรไม่ย่อยหรือปวดท้อง ท้องเสีย 

ถ่ำยอุจจำระบ่อย และถ่ำยเหลว

 กำรได้พักผ่อน และดื่มน�้ำนำโนวันละ 8-12 แก้ว (2-3 ลิตร) มีส่วนช่วยให้

ร่ำงกำยไม่เพลีย ระบบย่อยปรับตัวและสงบอำกำรได้เร็วขึ้น สบำยท้อง อำจใช้เกลือ

แร่ซองชงผสมกับน�้ำนำโน วันละ 1-2 ซอง จะช่วยให้ก�ำลังร่ำงกำยฟื้นตัวเร็วขึ้น

 4. อำกำรคันตำมผิวหนัง ที่พบบ่อยคือ เชื้อรำบริเวณเท้ำที่แช่น�้ำบ่อย หรือ

กำรแพ้และคันตำมส่วนอื่่นของร่ำงกำย

 กำรดื่มน�้ำนำโน วันละ 8 แก้ว (2 ลิตร) จะช่วยให้อำกำรคันทุเลำ นอกจำก

นี้ยังสำมำรถใช้น�้ำนำโนมำล้ำงประคบหรือแช่บริเวณที่ติดเชื้อรำได้ หลังกำรใช้แล้ว 

ควรจะเช็ดหรือซับให้แห้งและพึ่งลมให้มำกที่สุด อย่ำให้อับชื้น อำกำรต่ำงๆ จะสงบ

และฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

 5. อำกำรซึมเศร้ำและเครียด  ควำมเครียดย่อมก่อให้เกิดอำกำรทำงกำย

และจิตใจได้ ดังนั้นกำรได้พักผ่อนในที่สงบ สูดลมหำยใจยำวๆ ลึกๆ และได้ดื่มน�้ำ

นำโนสักแก้ว ย่อมมีผลให้เกิดกำรผ่อนคลำยทั้งกำยและใจได้ ช่วยท�ำให้นอนหลับได้

ดีขึ้น ลดควำมอ่อนล้ำทำงกำย สมองโปร่ง แก้ไขปัญหำได้ดีขึ้น สติปัญญำดีขึ้น

 

 โปรดระลึกเสมอว่า น�้านาโนที่มีกลุ่มโมเลกุลเล็ก มีปริมาณออกซิเจนมาก

และคงคุณค่าแร่ธาตุ ย่อมมีประโยชน์ต่อร่างกาย และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ หาก

รุนแรงและอาการแย่ลง ควรพบแพทย์เพื่่อรับการรักษาต่อไป
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 วันเวลำหมุนเวียนปลี่ยนไปตำมฤดูกำล หลำยจังหวัดใน

ประเทศไทย รวมทั้งกรุงเทพมหำนครยังคงประสบกับปัญหำน�้ำท่วม มีประชำกรใน

ประเทศจ�ำนวนไม่น้อยต้องผจญกับโรคที่มำกับหน้ำหนำว คงต้องทบทวนและกล่ำว

ถึงโรคที่มักจะพบบ่อยในช่วงอำกำศเช่นนี้ เพื่อจะได้เตรียมตัวป้องกันและดูแล

สุขภำพร่ำงกำยให้แข็งแรงอยู่เสมอ กำรดื่มน�้ำนำโนเป็นทำงเลือกหนึ่งที่จะมีส่วน

ช่วยให้ร่ำงกำยสำมำรถผ่ำนพ้นโรคภัยต่ำงๆ ได้ 

 โรคที่มักจะมำกับควำมหนำวเย็นของฤดูกำล

 - โรคทำงเดินหำยใจ หวัด ภูมิแพ้ หืดหอบ คออักเสบ ทอนซิลอักเสบ 

หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ (ปอดบวม) อำกำรของโรคในกลุ่มนี้มักจะมีไข้ ไอ จำม 

น�ำ้มกูไหล เสยีงแหบ หำยใจล�ำบำก เจบ็คอ เบือ่อำหำร เม่ือยเนือ้เม่ือยตัว อ่อนเพลยี 

ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะท�ำงำนตำมปกติได้ กำรพักผ่อนและกำยอบอุ่นร่ำงกำย รวมถึงกำร

ดื่มน�้ำมำกๆ รับประทำนผลไม้ที่มีประโยชน์ซึ่งอุดมด้วยวิตำมินซี จะมีส่วนช่วยให้

ร่ำงกำยแข็งแรงขึ้น รวมถึงหำกจ�ำเป็นต้องพบแพทย์เพื่ออำศัยยำช่วยลดภำวะกำร

อักเสบและช่วยระบบกำรหำยใจให้ดีขึ้น

 กำรดื่มน�้ำนำโนมีส่วนช่วยให้ทุเลำอำกำรของโรคและเสริมสร้ำงร่ำงกำยให้

ฟื้นตัวจำกโรคได้เป็นอย่ำงดี น�้ำกลุ่มโมเลกุลเล็กจะช่วยต้ำนสำรพิษและสำรอนุมูล

น�้ากับโรคที่มาในฤดูหนาว
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อิสระ ขจัดออกจำกเซลล์ในร่ำงกำยได้ ปริมำณออกซิเจนที่สูงในโครงสร้ำงของน�้ำ

จะช่วยฟื้นฟูอวัยวะต่ำงๆ ในทำงเดินหำยใจ เช่น โพรงจมูก หลอดลม ถุงลมภำยใน

ปอดให้แข็งแรงขึ้น ท�ำงำนได้ดีขึ้น ระบบภูมิต้ำนทำนโรคดีขึ้น สำมำรถต้ำนทำนโรค

จนอำกำรต่ำงๆ สงบและฟื้นควำมแข็งแรงของร่ำงกำยสู่ภำวะปกติได้ ดังนั้นหำกมี

อำกำรของโรคในกลุม่ทำงเดนิหำยใจดงักล่ำวแล้ว กำรได้ดืม่น�ำ้นำโนวนัละ 8-10 แก้ว 

(2-2.5 ลิตร) จะมีส่วนช่วยเสริมสร้ำงภูมิต้ำนทำนของร่ำงกำยเป็นอย่ำงมำกและ

น�ำพำให้อวัยวะต่ำงๆ ท�ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพสู่ภำวะปกติได้  

 - โรคข้อเอ็นและกล้ำมเนื้อ ท่ีพบบ่อยมักจะเป็นโรคเก๊ำท์ โรครูมำตอย

(รูมำติซึ่ม) โรคข้อเสื่อม ภำวะกระดูกพรุน รวมถึงโรคอักเสบเรื้อรังของข้อกระดูก 

เส้นเอน็ ควำมเยน็ของอำกำศท�ำให้ระบบกำรไหลเวยีนโลหติท�ำงำนล�ำบำกขึน้ ก่อให้

เกิดอำกำรปวดข้อ บวม เคลื่อนไหวร่ำงกำยล�ำบำก กำรปฎิบัติภำระกิจต่ำงๆ ยำกขึ้น 

หำกอำกำรรุนแรงมำก จ�ำเป็นต้องพบแพทย์เพื่อกำรรักษำทำงยำได้ 

 กำรได้ดื่มน�้ำนำโนวันละ 8-12 แก้ว (2-3 ลิตร) จะมีส่วนช่วยลดอำกำรปวด

บวมของข้อเอ็นกล้ำมเนื้อลงได้ ท�ำให้กำรเคลื่อนไหวคล่องตัวขึ้น กำรพักผ่อนที่เพียง

พอ ไม่ยกของหนักเกินตัว มีส่วนช่วยในกำรฟื้นตัวได้ กำรออกก�ำลังกำยเคลื่อนไหว

ข้อต่ำงๆ เบำๆ และช้ำๆ ช่วยป้องกันข้อติดและเสริมสร้ำงกล้ำมเนื้อ เอ็น กระดูกให้

แข็งแรงขึ้น ฟื้นสมรรถภำพของร่ำงกำยได้มำก

 - โรคทำงระบบไหลเวียนโลหิต  โรคหัวใจ โรคควำมดันโลหิตและควำม

ผดิปกตขิองหลอดเลือด กำรไหลเวยีนทีเ่ชือ่งช้ำลง ควำมข้นของเลอืดมมีำกขึน้ มผีล

ท�ำให้เกิดอำกำรชำแขน ชำขำ นอกจำกนี้ในผู้ป่วยที่มีปัญหำทำงไต เช่น ไตเสื่อม ไต

วำย โรคเบำหวำน มีผลกระทบกับกำรไหลเวียนโลหิต อ่อนเพลียหมดเรี่ยวแรง ปวด

เมื่อยตำมข้อ รวมถึงเกิดตะคริวขึ้นตำมกล้ำมเนื้อแขน-ขำ อำกำรของปลำยประสำท

ก�ำเริบขึ้น เช่น ปลำยประสำทของกล้ำมเนื้อ แขน-ขำ อักเสบ ตึงเครียดมีกำรกระตุก

ของกล้ำมเนื้อใบหน้ำ กำรเกร็งตัวของกล้ำมเนื้อแขน-ขำ นอนไม่หลับ เป็นต้น 

         กำรดื่มน�้ำนำโนวันละ 6-8 แก้ว (1.5-2 ลิตร) จะมีส่วนช่วยกำรไหลเวียน
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โลหติทัว่ร่ำงกำยดขีึน้ กำรท�ำงำนของหวัใจและหลอดเลอืดดขีึน้ ช่วยลดอำกำรต่ำงๆ 

ดงักล่ำวข้ำงต้นได้ พกัผ่อนได้มำกขึน้ เนือ่งจำกน�ำ้นำโนมีส่วนช่วยลดควำมตึงเครยีด

ของกำรไหลเวียนโลหิตได้ ผู้ป่วยลดควำมทรมำนและปฏิบัติกิจวัตรต่ำงๆ ได้ดีขี้น

 โปรดระลึกไว้เสมอว่า การดูแลสุขภาพร่างกายให้อบอุ่น การใส่ใจเรียนรู้

โรคภัยและเข้าใจถึงการดื่มน�้านาโนในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสม จะมีส่วน

ช่วยอย่างมากที่จะน�าพาสุขภาพร่างกายให้ผ่านช่วงฤดูหนาวได้อย่างปกติสุข
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 โครงสร้ำงร่ำงกำยมนุษย์ จะมีผิวหนังห่อหุ้มร่ำงกำยเป็นหนึ่งใน

สิบระบบของร่ำงกำยที่มีปริมำณพื้นท่ีมำกท่ีสุด ผวิหนงัห่อหุม้ร่ำงกำยอยูภ่ำยนอกจงึ

มโีอกำสพบและสมัผสัสิง่ต่ำงๆ จำกภำยนอกร่ำงกำยได้ง่ำยและรบัรูถ้งึควำมรูส้กึต่ำงๆ ได้  

ผิวหนังรับรู้ถึงควำมรู้สึกหนำว เย็น ร้อน เปียกชื้น ฯลฯ ของอำกำศได้ รับรู้ถึงควำม

สบำยหรือไม่สบำยจำกเสื้อผ้ำ เครื่องนุ่งห่มต่ำงๆ ได้ รับรู้ถึงควำมผิดปกติที่เกิดขึ้น

จำกภำยนอกต่อร่ำงกำย เช่น อำกำรบำดเจ็บ ระบมน�้ำ ปวดแสบปวดร้อนหรือมีไข้ 

ผิวหนังจะแสดงอำกำรผิดปกติให้ทรำบ จนถึงกำรเปลี่ยนแปลงผิวสี บวม แดงร้อน 

กำรอักเสบ พุพอง ผิวหนังจะเป็นด่ำนแรกที่จะต้องป้องกันอวัยวะภำยในที่ห่อหุ้มอยู่

 ด้วยเหตผุลดังกล่ำว ผวิหนงัจงึเป็นอวยัวะส�ำคญัทีต้่องได้รบักำรดแูลเอำใจ

ใส่อยู่เสมอ เพื่อเรำจะได้มีสุขภำพผิวหนังท่ีแข็งแรงและมีผิวพรรณที่สวยงำม 

เนียนรื่น ไม่เหี่ยวย่น ไม่แตกลำยหรือมีริ้วรอยต่ำงๆ ก่อนวัยอันควร ควำมผิดปกติ

ของผิวกำยที่มักพบเสมอ พอจะยกตัวอย่ำงมำประกอบพอสังเขปได้ดังนี้

 1. ผิวพรรณที่หยำบกร้ำน แห้ง หมองคล�้ำ ด�ำ เนื่องจำกถูกแดดเป็นประจ�ำ

และเป็นเวลำนำนๆ ในแสงแดดมรีงัส ีUV (Ultra Violet) เป็นตวัท�ำลำยเซลล์ผวิหนงั 

ย่ิงในภำวะโลกร้อนในปัจจบุนัจะมรีงัส ีUV เข้มข้น จงึมผีลท�ำลำยเซลล์ผิวหนังรุนแรง

ข้ึน ดังน้ันจึงควรหลีกเล่ียงกำรเผชิญหน้ำโดยตรงกับแสงอำทิตย์หรือรังสี UV โดย

น�้านาโนกับการดูแลสุขภาพผิวกาย
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กำรใช้ร่มหรือครีมกันแดดที่อีงค์ประกอบกำรป้องกนัแสงแดด ไม่ต�ำ่กว่ำ 30 หรอืมค่ีำ 

SPF (Sun Protection Factor) มำกกว่ำ 30 จึงจะสำมำรถป้องกันอันตรำยจำกรังสี 

UV ได้ นอกจำกนี้กำรสวมใส่เสื้อผ้ำที่มีใยผ้ำป้องกันรังสี UV ก็เป็นอีกทำงเลือกหนึ่ง

ที่จะช่วยป้องกันรังสี UV ได้

 2. ควำมบกพร่องของเมด็ผิวส ีฝ้ำ กะ รอยจ�ำ้ด�ำของผวิหนงั เกดิจำกกำรถกู

รบกวนของเมด็ผวิส ี(Pigment) ในผวิหนงั ท�ำให้กำรกระจำยตวัของเมด็ผวิสบีกพร่อง 

อำจจะเป็นผลจำกรังสี UV ในแสงแดด กำรรับประทำนยำบำงชนิดในระยะยำวนำน 

เช่น ยำคมุก�ำเนดิ กำรใช้เครือ่งส�ำอำงบำงอย่ำงทีก่่อให้เกดิอำกำรแพ้ หรอืสำรเคมบีำง

อย่ำงในเครือ่งส�ำอำงก่อให้เกดิกำรเสือ่มตวัของเซลล์ผวิหนงั จงึท�ำให้เกิด ฝำ้ กะและ

รอยจ�้ำด�ำต่ำงๆ ขึ้นได้

 3. ริ้วรอย ควำมเหี่ยวย่น กำรแตกลำย ควำมหย่อนยำนของผิวหนัง ล้วน

แล้วแต่เกิดจำกควำมเสื่อมของเซลล์ผิวหนัง จำกอำยุที่มำกขึ้น กำรเข้ำสู่วัยทองของ

สตรีวัยใกล้หมดประจ�ำเดือนหรือวัยหมดประจ�ำเดือน กำรมีโรคประจ�ำตัว เช่น

เบำหวำน ควำมดัน ภำวะกระดูกพรุน กล้ำมเนื้ออ่อนแรง ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็น

ต้นเหตุท�ำให้ผิวหนังเสื่อมตัว อำกำรทำงริ้วรอยจึงเกิดขึ้นได้

 4. กำรอกัเสบของผวิหนงั เกิดแผลพพุอง บวมแดง รอยคล�ำ้ด�ำ จนถงึแผล

เป็น เช้ือรำท�ำลำยผวิ จนเป็นรอยด่ำงขำว มอีำกำรคนั ปวดแสบปวดร้อนต่อผวิหนงั 

จำกตัวอย่ำงที่ยกมำประกอบนั้น เป็นควำมผิดปกติของผิวหนังที่พบได้บ่อย นอกจำก

นี้ อำกำรภูมิแพ้ของผิวหนัง ปัจจุบันพบได้มำกมำย ทั้งที่รู้สำเหตุและไม่รู้สำเหตุ แต่

ส่วนใหญ่มกัจะมำจำกสำเหตขุองควำมเครียด ควำมกังวลกบัเรือ่งต่ำงๆ ส่งผลให้นอน

ไม่หลับ พักผ่อนไม่เพียงพอ ขำดกำรออกก�ำลังกำยและทำนอำหำรไม่ถกูสขุลกัษณะ  

ทีส่�ำคญักำรดืม่น�ำ้น้อยกม็ผีลต่ออำกำรภมูแิพ้ของผวิหนงัด้วยเช่นกนั

 บทสรปุของน�ำ้นำโนทีม่ต่ีอผวิกำย เนือ่งจำกน�ำ้นำโนเป็นน�ำ้ทีมี่กลุม่โมเลกุล

เล็ก จึงสำมำรถเข้ำสู่เซลล์ผิวหนังได้ง่ำย น�ำพำสำรอำหำร เกลือแร่ วิตำมิน และ

ออกซเิจน ฯลฯ เข้ำบ�ำรงุเซลล์ผวิหนงัได้และขบั-ล้ำง สำรพษิออกจำกเซลล์  (Detox) 

ได้ง่ำย ท�ำให้เซลล์ผิวหนังมีควำมแข็งแรง ต่อต้ำนโรคภัยและควำมเสื่อมได้ดีขึ้น 

น�้ำนำโนมีปริมำณออกซิเจนในตัวสูงกว่ำน�้ำทั่วไป จึงมีผลช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟู
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โรคภัย (Repair and Healing) ภำยในเซลล์ผิวหนังดีขึ้น ท�ำให้อำกำรของโรคและ

ควำมเสื่อมของผิวหนังสงบและกลับคืนสู่สภำพปกติหรือใกล้เคียงปกติได้มำกที่สุด 

 

 ดังนั้นท่านที่ต้องการดูแลผิวกายหรือผิวหนังให้คงความแข็งแรง ควรดื่มน�้า

นาโน วันละ 6-8 แก้ว (1.5-2 ลิตร) ทานผักและผลไม้ให้มาก ขับถ่ายปกติทุกวัน 

ไม่ท้องผูก ส่วนผู้ที่มีปัญหา เรื่องของผิวกายหรืออาการผิดปกติของผิวหนัง ควรดื่ม

น�้านาโน วันละ 12-16 แก้ว (3-4 ลิตร) หรือไม่ควรต�่ากว่า 8-12 แก้ว (2-3 ลิตร)  

นอกจากนี้ ยังสามารถน�าน�้านาโนนี้มาใช้อาบ แช่หรือประคบผิวหนังได้ เมื่อรวมกับ

การรัับประทานผัก ผลไม้ที่มีประโยชน์ มีวิตามินสูงๆ แล้วด้วยนั้น ก็จะยิ่งท�าให้ผิว

กายของคุณแลดูเรียบเนียน สดสวย สดใส ยิ่งขึ้น
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  เสรมิกำรรกัษำทำงยำด้วยแพทย์ เป็นกำรรกัษำด้วยแร่ธำตตุ่ำงๆ

 นอกจำกกำรปฏิบัติตัวให้มี “วินัย” ในกำรรับประทำนอำหำรแล้ว กำร

ออกก�ำลังกำยอย่ำงสม�่ำเสมอให้มีเหงื่อออกก็เป็นทำงเลือกหนึ่งที่จะช่วยเผำผลำญ

น�้ำตำลส่วนเกินออกได้ กำรพักผ่อนท่ีเพียงพอก็จะท�ำให้ร่ำงกำยฟื้นจำกควำม

อ่อนเพลียให้กับร่ำงกำย กำรดื่มน�้ำเป็นทำงเลือกหนึ่งที่จะช่วยควบคุมโรคเบำหวำน

และภำวะแทรกซ้อนจำกโรคเบำหวำนได้

 ผลไม้ทีเ่หมำะกบัคนเป็นโรคเบำหวำน ควรเป็นแอปเป้ิล ชมพู่ ฝรัง่ ผลไม้

อื่นคงจะทำนได้บ้ำงเล็กน้อย ส่วนของหวำนที่เหมำะควรเป็นอำหำรจ�ำพวกถั่ว 

เช่น ถั่วแดง ถั่งเขียว ลูกเดือย หำกจะใช้น�้ำตำล ควรเลือกน�้ำตำลส�ำหรับคนเป็น

เบำหวำน เช่น น�้ำตำลอีควอล์ ชูกำร์ไลฟ์ เป็นต้น (หำซื้อได้ตำมร้ำนขำยยำหรือ

ซูเปอร์มำร์เก็ตท่ัวไป) นอกจำกนี้ ด้วยปริมำณออกซิเจนที่สูงก็มีส่วนช่วยเสริมสร้ำง

อวัยวะท่ีอ่อนแอของร่ำงกำยให้แข็งแรงขึ้น ฟื้นฟูสภำพของโรคให้ดีขึ้นสู่ภำวะปกติ

ได้เร็วขึ้น เสริมกำรรักษำทำงยำที่มีแพทย์เป็นผู้สั่งกำรรักษำด้วยแร่ธำตุต่ำงๆ ในน�้ำ 

ช่วยเสริมกำรท�ำงำนของอวัยวะและระบบต่ำงๆ ในร่ำงกำยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ฟื้นฟูสภาพของโรคให้ดีขึ้นสู่ภาวะปกติได้เร็วข้ึน
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 โรคไทรอยด์ค่อนข้ำงจะเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในโรคคอหอยพอก ตำ

โปน โดยจะพบโรคนี้ในผู้หญิงมำกกว่ำในผู้ชำย โครงสร้ำงของต่อมไทรอยด์เป็นต่อม

ไร้ท่อ รูปร่ำงคล้ำยปีกผีเสื้ออยู่ด้ำนหน้ำของล�ำคอ กลีบซ้ำยและกลีบขวำ อยู่ด้ำน

ซ้ำยและด้ำนขวำของลูกกระเดือก สำมำรถเคลื่อนไหวพร้อมๆ กับกำรกลืน สำมำรถ

มองเห็นและคล�ำได้จำกภำยนอก โดยเฉพำะเมื่อมีขนำดโตกว่ำปกติหรือมีก้อนเนื้อ

งอกเกิดข้ึน ฮอร์โมนที่ถูกสร้ำงขึ้นจำกต่อมนี้เรียกว่ำ ฮอร์โมนไทรอยด์ โดยส่วน

ใหญ่ของฮอร ์โมนประกอบด้วยแร ่ธำตุไอโอดีนและโปรตีน ดังนั้นปริมำณ

ของฮอร์โมนจึงขึ้นอยู่กับปริมำณของเกลือแร่ไอโอดีน และปริมำณของโปรตีน

ในร่ำงกำย ซ่ึงได้จำกกำรบริโภคประเภทของอำหำรนั่นเอง

 หน้ำที่ส�ำคัญของฮอร์โมนไทรอยด์

 1. ควบคมุกำรใช้พลังงำนและกำรเผำผลำญพลงังำนของทกุเซลล์ในร่ำงกำย 

   เพื่อกำรเจริญเติบโตและซ่อมแซมที่เสียหำยและสึกหรอ

 2. ควบคุมกำรเผำผลำญหรือกำรใช้โปรตีน แป้ง น�้ำตำล และไขมัน

 3. ควบคุมกำรใช้วิตำมินและเกลือแร่ต่ำงๆ

 4. ช่วยสร้ำงโปรตีน

 5. ควบคุมกำรเต้นและกำรสูบฉีดเลือดของหัวใจ

น�้านาโนกับผู้ป่วยโรคไทรอยด์
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 6. ควบคุมกำรหำยใจ

 7. ควบคุมกำรท�ำงำนของระบบประสำทอัตโนมัติ

 8. ควบคุมกำรเจริญเติบโตของเยื่อบุโพรงมดลูก ซึ่งสัมพันธ์กับกำรม ี

  ประจ�ำเดือนและกำรตั้งครรภ์

 9. ควบคุมกำรเจริญเติบโตของเซลล์ในร่ำงกำย ควบคู่กับเซลล์สมอง

 10. ควบคุมกำรท�ำงำนของรังไข่และอัณฑะเพื่อกำรสืบพันธุ์

 11. ควบคุมอุณหภูมิในร่ำงกำย

 มำกกว่ำครึ่งของผู้ป่วยโรคไทรอยด์ มักมีสำเหตุมำจำกควำมผิดปกติของ

ภูมิคุ้มกันของร่ำงกำย สำเหตุจำกพันธุกรรมและกำรติดเชื้อไวรัส ผู้ป่วยจะมีควำม

เจ็บป่วยรุนแรงของโรคไม่เท่ำกัน กำรรักษำทำงกำรแพทย์จึงท�ำได้ในระดับที่ควบคุม

ให้ภำวะของโรคนั้นเบำลงหรือท�ำให้โรคสงบอำกำรลง และท�ำให้ผู้ป่วยสำมำรถใช้

ชีวิตได้อย่ำงปกติมำกท่ีสุด นอกจำกนี้ควำมเครียดก็เป็นสำเหตุหนึ่งที่ท�ำให้เกิดควำม

ผิดปกติของโรคไทรอยด์ได้เช่นกัน

 ควำมผิดปกติของต่อมไทรอยด์มี 3 แบบคือ

 1. ฮอร์โมนไทรอยด์เกิน (Hyperthyroid) คือภำวะที่ฮอร์โมนถูกหลั่งออก

มำมำกเกินควำมจ�ำเป็น จะมีอำกำรหัวใจเต้นแรง ใจสั่น นอนไม่หลับ น�้ำหนักลด 

อำกำรแปรปรวนบ่อย

 2. ฮอร์โมนไทรอยด์ขำด (Hypothyroid) ภำวะที่ฮอร์โมนหลั่งออกมำน้อย

กว่ำควำมต้องกำรของร่ำงกำย จะมีอำกำรชีพจรเต้นช้ำ ขี้หนำว ควำมจ�ำเสื่อม บวม 

ท้องผูก หำกเป็นมำกๆ และเป็นเวลำนำน จะท�ำให้สมองเสื่อม ควำมจ�ำเลอะเลือน 

ถ้ำเป็นในเด็ก จะท�ำให้ตัวเล็กแคระแกรน และเป็นโรคปัญญำอ่อนได้

 3. ระดับฮอร์โมนไทยรอยด์ปกติ ไม่มีอำกำรอื่นใดผิดปกติ แต่มีผิดปกติทำง

โครงสร้ำงหรือรูปร่ำงของตัวต่อมไทรอยด์ เช่น คอโต หรือ คอหอยพอก เป็นต้น

 เมื่อมีควำมผิดปกติของต่อมไทรอยด์หรือมีอำกำรผิดปกติของร่ำงกำย  

คงต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจหำสำเหตุของโรคและกำรวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง       

รวมถึงกำรให้กำรรักษำที่ต่อเนื่องต่อไป ส่วนใหญ่มักต้องใช้เวลำกำรรักษำยำวนำน

จนกว่ำอำกำรของโรคจะสงบหรือปริมำณฮอร์โมนไทรอยด์จะหลั่งได้ปริมำณ 
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ที่ร่ำงกำยต้องกำร

 กำรดื่มน�้ำนำโนหรือน�้ำกลุ่มโมเลกุลเล็กเป็นทำงเลือกหนึ่งที่มีส่วนช่วย

เสริมกำรสงบอำกำรของโรค รวมถึงกำรฟื้นฟูเซลล์ของต่อมไทรอยด์ให้กลับสู่

สภำพปกตไิด้ น�ำ้กลุม่โมเลกลุเลก็จะช่วยน�ำพำของเสยีออกจำกเซลล์และเสรมิควำม 

แขง็แรงของเซลล์ ช่วยฟื้นภูมิต้ำนทำนท่ีอ่อนแอให้แข็งแรง ปริมำณออกซิเจน 

ที่มีมำกในโครงสร้ำงของน�้ำกลุ่มโมเลกุลเล็ก จะช่วยฟื ้นฟูควำมแข็งแรงของ 

ต่อมไทรอยด์ให้กลับคืนสู่สภำพปกติหรือใกล้เคียงปกติ เพื่อจะได้ท�ำหน้ำที่ที่ดีต่อ

ร่ำงกำยต่อไป ปริมำณแร่ธำตุในน�้ำก็จะช่วยปรับควำมสมดุลของเกลือแร่ใน

ร่ำงกำยได้เป็นอย่ำงดี 

 ดังน้ันการดื่มน�้ากลุ่มโมเลกุลเล็กวันละ 6-8 แก้ว (1.5-2 ลิตร) จะช่วย

ป้องกันโรคของไทรอยด์ได้ และดื่ม 8-12 แก้ว จะช่วยฟื้นฟูโรคไทรอยด์และ

ช่วยสงบอาการของโรคได้ในระยะยาว

 ท้ายนี้หมอก็ขอให้ทุกท่านมีต่อมไทรอยด์ท่ีดี มีสุขภาพดีทั่วหน้ากันครับ
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 โรคออทิสติกในเด็กเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำกำรของเด็ก

วัยเล็กๆ เกิดกำรพัฒนำช้ำหรือผิดปกติจำกเด็กทั่วไป มักเป็นปัญหำอย่ำงมำก

กับพ่อแม่หรือผู้ปกครองท่ีมีลูกหลำนเป็นโรคออทิสติก ถึงแม้ว่ำวิทยำศำสตร์กำร

แพทย์จะก้ำวหน้ำทนัสมยัไปมำก แต่จ�ำนวนผูป่้วยทีเ่ป็นเดก็ออทสิตกิ มจี�ำนวนเพิม่ขึ้น

ทุกๆ ปี 

 สำเหตุกำรเกิดโรคออทิสติกนี้ 

 1) อำจจะมำจำกกรรมพันธฺุ์ บิดำมำรดำหรือญำติพี่น้องในตระกูลมีสำย

พันธ์ทำงพันธุกรรมของออทิสติกถ่ำยทอดมำยังลูกหลำน

 2) เกิดจำกกำรติดเช้ือทำงเดินหำยใจหรือทำงเดินอำหำร ระหว่ำงกำรตั้ง

ครรภ์ของแม่ หรือติดเชื้อท่ีตัวเด็กเองภำยหลังกำรคลอด มีไข้ขึ้นสูงจนเกิดอำกำร

เกร็งชัก

 3) ควำมผิดปกติของระบบประสำท อำจผิดปกติมำแต่ก�ำเนิด กำร

เกิดอุบัติเหตุกระทบกระเทือนต่อระบบประสำท โดยเฉพำะในส่วนของสมอง 

ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอในช่วงเวลำสั้นๆ  นอกจำกนี้ภำวะกำรขำดน�้ำหรือ

กำรขำดโภชนำกำรขำดสำรอำหำร หรือรับอำหำรไม่เพียงพอ ล้วนแล้วแต่มีผล

ก่อให้เกิดโรคออทิสติกได้ 

น�้านาโนกับผู้ป่วยออทิสติก
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 4) กำรแพ้ยำหรือทำนยำผิดประเภท ทั้งในขณะตั้งครรภ์ของคุณแม่หรือ

ภำยหลังจำกกำรคลอดท่ีเกิดข้ึนกับตัวเด็กเอง อำกำรที่จะแสดงถึงควำมผิดปกติ

มักจะปรำกฎชัดเจนเมื่อเด็กมีอำยุตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป พัฒนำกำรทั้งทำงกำยและ

จิตใจรวมถึงอำรมณ์ต่ำงๆ จะช้ำและผิดปกติ

 อำกำรส่วนใหญ่ท่ีปรำกฎให้เห็นมีอยู่ 3 ประกำรคือ

 1) กำรเข้ำสังคมในเด็ก จะเข้ำกับเด็กท่ัวไปไม่ได้ ไม่กล้ำแสดงออกหรือ

กำรแสดงออกจะเช่ืองช้ำ กำรนอนนั่ง ยืน เต้น จะพัฒนำไปได้อย่ำงช้ำๆ และไม่

คล่องแคล่วเหมือนเด็กปกติทั่วไป กำรเรียนรู้เรื่องกำรรับประทำนอำหำร กำรขับ

ถ่ำยจะเชื่องช้ำ กำรพูดจะพูดได้ช้ำ บำงครั้งจะซึมนิ่งเงียบผิดปกติเฉยเมย และ

แยกตัวจำกกลุ่มเพื่อนด้วยกัน

 2) กำรสื่อสำร จะสื่อสำรกันล�ำบำกและไม่เข้ำใจในสิ่งที่แสดงออก กำรพูด

อำจมีปัญหำพูดไม่ชัด ไม่พูดคุยเลย กำรฝึกและกำรเรียนรู้ภำษำเป็นไปอย่ำงเชือ่ง

ช้ำและไม่สำมำรถออกเสียงได้ถูกต้อง ท�ำให้ผู้อื่นไม่สำมำรถจะสื่อสำรกันได้

 3) มักจะท�ำกิจกรรมซ�้ำๆ ซำกๆ กำรเลือกรับประทำนอำหำรเฉพำะ

อย่ำงและรับประทำนซ�้ำซำก เล่นแต่ของเดิมๆ ไม่พัฒนำเรียนรู้กับสิ่งของรอบตัว 

บำงครั้งติดหมอนหรือตุ๊กตำต้องห้ิวติดตัวไปท่ีต่ำงๆ เสมอ

 อีกประกำรหนึ่งของควำมอ่อนแอในเด็กออทิสติก คือ มักจะเจ็บป่วยได้ง่ำย 

ด้วยร่ำงกำยท่ีมีกำรพฒันำช้ำ มผีลท�ำให้ระบบภมูต้ิำนทำนร่ำงกำยอ่อนแอ จงึเจ็บไข้

ได้ง่ำย

 กำรดูแลรักษำผู้ป่วยออทิสติก มีควำมจ�ำเป็นที่คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง

ต้องเข้ำใจในตัวเด็ก และเรียนรู้ถึงปัญหำของเด็กด้วย ต้องให้ควำมใกล้ชิดและ

เอำใจใส่ให้เกิดควำมอบอุ่นในตัวเด็ก และควรให้ผู้ป่วยเด็กออทิสติกอยู่รวมกับ

เด็กปกติทั่วไปเพื่อฝึกฝนเรียนรู ้พัฒนำกำรตัวเองให้กลับสู ่สภำพปกติ มิใช่ให ้

ผู้ป่วยออทิสติกอยู่กับผู้ป่วยด้วยกัน จะท�ำให้กำรฟื้นตัวยิ่งช้ำหรือเพิ่มปัญหำมำกขึ้น

 กำรรักษำหลักใหญ่ๆ

 1) กิจกรรมบ�ำบัด เรียนรู้กำรออกก�ำลังกำยในส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำย กำร

ท�ำกิจกรรมร่วมกับเด็กปกติทั่วไป
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 2) ดนตรีบ�ำบัด ปัจจุบันพบว่ำดนตรีมีส่วนช่วยกำรฟื้นตัวจำกออทิสติกมำก 

ช่วยท�ำให้เด็กมีสมำธิและนิ่งได้มำกขึ้น เรียนรู้สิ่งรอบตัวได้เร็วขึ้น

 3) อำหำรและน�้ำดื่ม ปลำและผักสีเขียว โปรตีนจำกปลำและไขมันรวม

ถึงแร่ธำตุและวิตำมินในผักสีเขียว ช่วยเสริมสร้ำงและฟื้นฟูเซลล์ประสำทสมอง 

เพื่อกำรพัฒนำกำรท่ีเข้มแข็งขึ้น

 4) นอกจำกนี้จำกงำนวิจัยยังพบว่ำกำรดื่มน�้ำนำโนกลุ่มโมเลกุลเล็กและ

ปริมำณออกซิเจนสูง มีผลช่วยเสริมสร้ำงให้สมองแข็งแรงขึ้น สภำพร่ำงกำยและ

ภูมิต้ำนทำนในร่ำงกำยแข็งแรงขึ้น ยังผลให้พัฒนำกำรในด้ำนต่ำงๆ ฟื้นตัวดีขึ้น

และเร็วข้ึน

 

 ดงันัน้การดืม่น�า้กลุ่มโมเลกลุเล็กจงึเป็นทางเลอืกหนึง่ ทีจ่ะช่วยเสรมิสร้างให้

ออทิสติกในเด็ก กลับสู่สภาพปกติได้รวดเร็วขึ้น เพื่อคืนสู่สภาพเด็กปกติ และ

เติบโตเป็นผู้ใหญ่ปกติต่อไป  

ประวัติ นพ.โฆษิต ทัศนเทพกมล
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ประวัติ นพ.โฆษิต ทัศนเทพกมล
กำรศึกษำ - ส�าเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

   มหาวิทยาลัยมหิดล

อดีต - รับราชการโรงพยาบาลศิริราช

 - ศึกษาดูงานด้านการบ�าบัดและการดูแลสุขภาพองค์รวม

   ณ ประเทศเดนมาร์ก นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น

 - ดูแลผู้ป่วยและแพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน 

ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ บริษัท จาปิน (กรุงเทพ) จ�ากัด

 - นักวิชาการอิสระ
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กับการดูแลสุขภาพแบบองครวม

การดื่มน้ำนาโนวันละ 2-4 ลิตร
รวมกับการรักษาทางการแพทย

และปฏิบัติตัวที่ถูกตอง สามารถที่ฟนฟูรางกาย

ใหหางไกลจากโรค สุขภาพรางกายแข็งแรงขึ้น

ดังนั้นจึงควรดื่มน้ำนาโนอยางสม่ำเสมอตอเนื่องทุกวัน

“

“


