
ความสําคัญของน้ําตอรางกายมนุษย 

 
ส่ิงสําคัญที่สุดในชีวิตมนุษยรองจากออกซิเจนในอากาศสําหรับหายใจก็คือ น้ํา และยงัเปนปจจยั
สําคัญตอการดํารงอยูของทกุชีวิต  เราจําเปนตองบริโภคน้ําสะอาดเพือ่สุขภาพที่ด ี โดยทั่วไปแลว
คนเราอาจขาดน้ําไดประมาณ 3 – 5 วัน  ซ่ึงหากเกินกวานี้เราอาจเสียชีวิตได เพราะน้าํเปน
องคประกอบของอวัยวะตางๆภายในรางกายนีเ่อง คุณภาพน้ําจึงมีอิทธิพลยิ่งตอสุขภาพของรางกาย
และจิตใจรางกายของมนษุยประกอบดวยน้ํา 70% และทุกๆเซลลของรางกายจะมีน้าํเปน
องคประกอบ 70% เชนกนั ความตองการน้าํของรางกายทาํใหเราตองการน้ําวันละประมาณ 2.5 ลิตร 
และขับน้ําออกจากรางกายวนัละ 2.5 ลิตร เชนกัน  โดยน้าํจะหมนุเวียนในรางกาย และเขา-ออกใน
เซลลตางๆในรูปของเลือด จะพาสารอาหาร โปรตีน ไขมัน น้ําตาล วิตามิน เกลือแร ฯลฯ ไปยง
อวัยวะที่เปนจดุหมายปลายทาง  เลือดมีน้ําเปนองคประกอบ 92%  มันสมองมีน้ําเปนองคประกอบ 
85%  คําสั่งจากสมองไปยังอวัยวะตางๆในรางกายก็อาศยัตัวกลางคือน้ําเปนสื่อ  น้ําดื่มที่คุณภาพ
และจํานวนพอเพียงจะทําใหสมองเฉียบแหลม ผิวพรรณดูชุมชื้น ออนเยาวไมเหี่ยวยน ลูกตาจะมนี้ํา
หลอเล้ียงและเสนผมจะดูเปนเงางามน้ําทีห่มุนเวียนในรางกาย 
เมื่อเราดื่มน้ํา เราตองมั่นใจวา น้ําที่ดื่มตองเพียบพรอมดวยคุณภาพ ไมใชน้ําสกปรกมสีารพิษเจือปน 
เพราะอาจเปนอันตรายตอสุขภาพได  ฉะนั้นปริมาณน้ําที่รางกายตองการตอวันเพื่อชวยสรางความ
สมดุลตองไมนอยกวา 8 แกว (240ซีซี)  ความสมดุลที่วาคือ ปริมาณน้ําที่ดื่ม กับ น้ําที่รางกายขับออก
ตอวันควรจะเทากัน 

ความสําคัญของน้ําตอชีวิต (The Important of Water) 
ในสภาวะปกติน้ําที่ขับถายออกจากรางกายประมาณวนัละ 2,500 ซีซี ซ่ึงออกมาในรปูของ 

- ปสสาวะ    1,500 ซีซี/วัน 

- อุจจาระ 200 ซีซี/วัน 

- เหงื่อ 500 ซีซี/วัน 

- ละอองน้ําในลมหายใจออก 300 ซีซี/วัน 

 

 

 



น้ําที่รางกายตองการประมาณ วนัละ 2,500 ซีซี ไดมาจาก 

- น้ําดื่ม 1,500 ซีซี/วัน 

- อาหารที่บริโภค เชน ผัก ผลไมฯลฯ 800 ซีซี/วัน 

- ปฏิกิริยาเคมใีนรางกายเกดิจากเมตาบอลิ
ซ่ึม 

200 ซีซี/วัน 

ถามีการออกกาํลังกาย  รางกายจะเสียน้ํามากขึ้นทั้งจากเหงื่อและจากกลามเนื้อที่ตองใชน้ําจึงทําให
ตองดื่มน้ํามากขึ้น  จํานวนน้าํดื่มมากนอยตามลักษณะการออกกําลังกาย  จํานวนน้ําในรางกายถา
ลดลงเพียง 2% รางกายจะเริ่มทํางานสับสน  ถาขาดน้ําถึง 5% การทํางานของรางกายจะผดิปกติไป
ถึง 30%  ถาเสียน้ําไปมากกวานี้โดยไมแกไข จะหมดความรูสึก เวียนศีรษะ อาจถึงหมดสติและ
เสียชีวิตได  เมื่อรางกายขาดน้ําจะกระตุนใหสมองสวนลาง (Hypothalamus) เกิดความรูสึกกระหาย
น้ํา ซ่ึงเปนสิ่งบงชี้วารางกายตองการน้ํา ตองรีบดื่มน้ํา 
บทบาทของ “น้ํา” ในรางกายมนุษย 10 ประการ 

1. น้ําเปนตัวลําเลียงสารอาหาร ออกซิเจน ใหกบัเซลล และเปนตัวลําเลียงของเสียออก
จากเซลล 
สารอาหารที่รางกายไดรับสามารถละลายไดโดยมนี้ําเปนตัวกลาง จากนั้นจะถูกลําเลียงสงไปตาม
กระแสเลือด และถูกดูดซึมสรางเปนพลังงานใหกับเซลล สรางความแข็งแรงใหกับเซลล  นอกจาก
รางกายจะไดรับออกซิเจนจากอากาศหายใจเขาแลว เรายงัไดรับจากน้ําที่ดื่มดวย  หากเราไดรับ
ออกซิเจนเพยีงพอจะชวยใหคงความสดชื่นใหแกเซลลอยูเสมอ ชวยปองกันความเหนื่อยลาและ
ตอตานความแกชรา และน้ํายงัทําหนาที่ลําเลียงของเสยีออกจากรางกายอีกดวย  โดยทัว่ไปรางกาย
ขับถายของเสียในรูปของปสสาวะ อุจจาระ การหายใจออก และเหงื่อ  ซ่ึงของเสียเหลานี้หากไมมนี้ํา
เปนตัวลําเลียงก็จะเกิดการตกคางสะสมในรางกาย 

2. น้ําชวยควบคุมสมดุลของของเหลวและลดการสะสมของเสียในรางกาย 
เมื่อรางกายขาดการพักผอนจะกอใหเกิดความเหนื่อยลาและสูญเสียน้ํา  ซ่ึงจะสงผลใหเกิดความไม
สมดุลของของเหลวในรางกาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่มคีวามเครียดสงู รับประทานยามากเกินไป 
การรับประทานอาหารสําเร็จรูปที่มีการใชวตัถุปรุงรสปรุงแตงสงเคราะห และการรับประทาน
อาหารที่มากเกินไป กย็ิ่งทําใหรางกายตองการน้ํามากยิง่ขึ้น  หากไมมกีารทดแทนน้าํที่สูญเสียไป
อยางเหมาะสม  ของเสียจะยิ่งตกคางในรางกายตอเนื่อง  เปนการเรงใหเกิดกระบวนการแกชราให
เกิดเรว็ขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได 



3. น้ํามีผลตอการตอตานอนุมูลอิสระ 

เนื่องจากเลือดมีองคประกอบเปนน้ําถึง 92% ดังนั้นเลือดก็คือ น้ํา นั่นเอง ดวยเหตนุี้ น้าํจึงชวยนําพา
ภูมิตานทาน (Antibodies) และสารตานอนุมูลอิสระ (Antioxidants) ไปยังอวยัวะตางๆ  เพื่อทําลาย
ส่ิงแปลกปลอมที่เขาสูรางกาย  แตถาน้ํามีการปนเปอนหรือมีคุณสมบัติเปนกรด  ภูมิตานทานกจ็ะ
ออนแอ ไมสามารถตอสูกับเชื้อโรคได  รางกายตองพายแพทําใหเกดิโรคเรื้อรัง  รวมทั้งความแกชรา
ก็จะเริ่มปรากฏใหเหน็กอนวัยอันควรได 

4. น้ําชวยปองกันไตวาย 
ไตมีหนาที่ขับถายของเสีย เชน กรดยูริค ยูเรีย และ กรดแลกติคซึ่งละลายไดในน้ํา  ดังนั้นถาน้ําผาน
ไตไมเพยีงพอของเสียเหลานีจ้ะไมถูกขับออกมาไดหมด  เปนผลใหไตทํางานหนกั
เกินไป  จนกระทั่งพิการหรือไตวายได  น้ํายังชวยปองกันการอักเสบของกระเพาะปสสาวะ 

5. น้ําชวยหลอลื่นขอตางๆ 
ปลายกระดูกที่ตอกันเกิดเปนขอตอ เชน ขอตอกระดูกไขสันหลัง ถามีน้ําหลอลื่นไม
เพียงพอ ขอตอจะขยับไดยาก  ถาน้ําหลอเลี้ยงขอตอพอเพียง ขอตอก็จะเคลื่อนไหวได
อยางสะดวกทําใหการเสียดสีกันมีนอยมากและอันตรายจากการถลอกตรงกระดูกออน 
(Abrasive Damage) จะไมเกิด  ดังนั้นจึงลดความเสี่ยงของการปวดขอ 

6. น้ําเปนสวนประกอบของสมองในปริมาณมาก รองจากเลือด 
เนื้อสมองมีน้ํามากถึง 85%  การขาดน้ําจะทําใหความสามารถทางสมองลดลง ความคิดออนลาและ
เกิดอาการเครยีดทางจิตตามมา 

7. น้ําชวยลดน้ําหนัก 
น้ําเปนสารอาหารที่ไมมีแคลอร่ี จึงมีบทบาทในการลดน้าํหนัก  การดิ่มน้ํามากๆจะชวยลดความ
อยากอาหาร เมื่อรับประทานอาหารลดลงทําใหรางกายตองเผาผลาญไขมันที่เก็บไวแทน 

8. น้ําชวยในระบบยอยอาหาร 
ถาขาดน้ํา การยอยในระบบทางเดินอาหารจะไมสมบูรณ เพราะน้ําและเอ็นไซมจะทาํงานไดไม
ดี  ถามีน้ําพอเพียงน้ําจะชวยใหการแตกตวัทางอาหารดัขึน้และสามารถซึมผานเขาสูรางกายไดงาย
อีกดวย  อาการทองผูกสวนมากเปนเพราะคนขาดน้ําเรื้อรัง  ถาเราดื่มน้ําเพิ่มขึ้นและรบัประทาน
อาหารที่มีกากใย อาการทองผูกก็จะหายไป  จากรายงานการวิจัยพบวาอาการของกระเพาะอาหาร
อักเสบ ลําไสอักเสบ และอาการทองอืด ทองเฟอ อาจทุเลาไดถาดื่มน้ํามากขึ้น  น้ําจะชวยละลาย
สารพิษตกคางในลําไสใหญออกมาพรอมกับอุจจาระ มีผลทางออมใหริดสีดวงทวารทุเลาลงดวย 

 



9. น้ําชวยในการเผาผลาญอาหาร 

น้ําเปนตวักลางในทุกปฏิกิริยาเคมีในรางกายและยังเปนตัวทําละลายทีด่ี จึงสามารถพาสารอาหาร 
ฮอรโมน ออกซิเจน ฯลฯ ไปยังเซลลตางๆผานทางเลือดและน้ําเหลือง  ถาขาดน้ําการเผาผลาญ
อาหารเพื่อเกดิพลังงานยอมทําไมได 

10. น้ําชวยสรางสุขภาพที่ดี คงความชุมชื่นของผวิหนัง 

เพราะรางกายประกอบดวยน้ําถึง 70% ในเซลลมีน้ํา 70% และดเีอ็นเอ (DNA) ซ่ึงเปนตัวกําหนด
ตนแบบของเซลลเกิดใหมโดยมีรหัสจําเพาะก็มีน้ําเชนกนั  ถารางกายขาดน้ําปฏิกิริยาเคมีในรางกาย
จะเสียสมดุล  หากขาดน้ําเรือ้รังจะทําใหผิวหนังแหง เหีย่วยน ความตานทานโรคต่ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



น้ําดื่มในอุดมคติ 

โดย ศ.ดร.นพ.สมศักดิ ์ วรคามิน (Prof.Somsak  Varakamin M.D.,Dr.PH.) 

การศึกษา 
- สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Dr.PH.) Tulane University สหรัฐอเมริกา 
- สาธารณสุขศ าสตรมหาบัณฑิต (M.PH.) Tulane University สหรัฐอเมริกา 
- การแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

การทํางาน 

- อธิบดีกรมวทิยาศาสตรการแพทย 
- อธิบดีกรมการอนามัย 
- ผูอํานวยการโครงการวางแผนครอบครัวแหงชาต ิกระทรวงสาธารณะสุข 
- ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- วุฒิสมาชิก 
- สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวดัอุดรธานี พรรคความหวังใหม 
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสังคม (พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ) 
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ) 
- ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตร ี(ดร.อํานวย วรีวรรณ) 

ปจจุบัน 
- สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ระบบบัญชีรายช่ือ พรรคไทยรักไทย 
- ประธานกลุมนักวิชาการกหุลาบแดง 

เกียรติคุณ 
- สอบไดที1่ ของประเทศไทยชั้นมัธยมศกึษาปที่ 8 สายวทิยาศาสตร 
- นักเรยีนเกาที่มีผลงานดีเดน (Outstanding Alumnus) ของมหาวิทยาลัย Tulane 
- สหรัฐอเมริกา 
- นักวิจยัดีเดน สภาวิจยัแหงชาติ 
- ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎบีัณฑิต (กิตตมิศักดิ์) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 



 

น้ําพลังแมเหล็ก 

(Magnetized Water, Magnetic Treatment Water) G.O.N. (God Only Knows) 

สมัยที่ผูเขียนไปศึกษาตอตางประเทศมีเอกสารทางวิชาการหลายฉบับ บรรยายถึงสรรพคุณของสาร
บางชนิดที่มีตอรางกายวาทําใหเกิดผลอะไรขึ้น แตยังไมสามารถอธิบายไดดวยความรูในขณะนั้น 
อาจารยจะเขียนตอทายเพยีงสั้นๆวา G.O.N. (God Only Knows) พระเจาเทานั้นที่รูตองมีการศึกษา
และวจิัยเพิ่มขึน้บางเรื่องเพิ่งจะมาเฉลยเหตผุลไดในปจจบุัน แตอีกหลายๆ คําถาม จนถึงขณะนี ้
นักวิทยาศาสตรก็ยังตอบไมได 

มีปรากฏการณธรรมชาติอีกมากมายที่รอคําอธิบายทางวิชาการ 
( Many obvious phenomena in nature remain unexplained ) 

กอนเมฆที่มองเห็นอยูบนทองฟา ประกอบดวยไอน้ําและผงฝุนซึ่งหนกักวาอากาศ ทําไมยังลอยอยู
ไดเหนือพื้นโลก 
เหตุใดน้ําเลี้ยงของลําตัวตนไม ที่ตั้งตรงสูงขึ้นไปรอยๆฟตุ จากผิวดินจงึไหลไปสูปลายยอด โดยไม
ตองอาศัยปมสามารถชนะแรงดึงดูดของโลก (Gravity) 
ทําไมเลือดของคนเราทั้งเหนยีวและขนจึงไหลผานหลอดโลหิตฝอย (Capillary)ยาวเปนไมลๆ ไป
ทั่วรางกาย ซ่ึงไมนาจะเกดิมาจากการบีบตวัของหัวใจ เพราะแรงอัดที่ตองใชขนาดนัน้มากพอ ที่จะ
ทําใหเนื้อเยื่อรวมทั้งหลอดเลอืดระเบิดออกเปนเสี่ยงๆได 
ในเดือน เมษายน ค.ศ.1993 มีหนังสือช่ือ ทําไมซากศพของกาจึงไมเคยถูกพบ (Why the Corpses of 
Crows are never found ? ) เขียนโดย จูนิชิ ยาโออิ ชาวญ่ีปุนซึ่งฮือฮากันมากอยูระยะหนึ่ง (ยกเวนศพ
ที่ตายจากอุบตัเิกหต)ุ 

แนวความคิดเรื่องน้ําพลังแมเหล็ก (Conception of Magnetized Water) 
ในทางทฤษฎี น้ําพลังแมเหล็ก (Magnetized Water) หมายถึง น้ําที่ไดรับผลกระทบทางฟสิกสจาก 
พลังแมเหล็ก เกิดการปรับตวัของโครงสรางโมเลกุลของน้ําขึ้นมาใหมโดยมีการจับกลุมที่มีขนาด
เล็กลงคือจากเคยมีถึง 30 โมเลกุลของน้ําตอกลุม แตกออกมาเปน 6 โมเลกุลของน้ํา (H2O) ตอ 1 
กลุมนั้น มีความเขาใจที่ผิดๆวา น้ํามีคณุสมบัติเปนแมเหล็ก (Magnetic Water) ไดเมื่อถูกนําไปอาบ
ในสนามแมเหล็กแรงๆ (Stong Magnetic Field) น้ําจะไมสามารถเปนแมเหล็กและไมอาจมี
คุณสมบัติของแมเหล็ก เพราะน้ําไมมีโลหะเหล็กอยูในองคประกอบการเรียกชื่อที่ถูกตองของ     
“น้ําพลังแมเหล็ก” (Magnetized Water) ควรจะเปน “น้ําทีเ่ปนผลจากพลงังานแมเหล็ก” (Magnetic 
Treatment Water หรือ Magnetically treated) และไมควรใชคําวา “น้ําแมเหล็ก” (Magnetic Water) 



เพราะน้ําซึ่งทางเคมี มีแตไฮโดรเจนและออกซิเจนเปนองคประกอบ ไมอาจเปนแมเหล็กได 
ผูเขียนขอใชคาํวา น้ําพลังแมเหล็ก ไปกอนทั้งที่ดูไมเหมาะสมจนกวาราชบัณฑิตยสถาน จะบัญญัติ
คําแปลไวในพจนานุกรม 

คุณสมบัติทางฟสิกสของน้ําพลังแมเหล็ก (Magnetic Treatment Water) 
น้ําพลังแมเหล็ก (Magnetized Water) มีโครงสรางหรือกลุมโมเลกุลของน้ําขนาดเล็กลง จากที่เคย
เปนกลุมกอนใหญ (Boun Water) เหลือเพียง 5-6 โมเลกุลของน้ําตอ 1 กลุม (Microcluster)              
ซ่ึงนักวิทยาศาสตรแตละสํานัก ก็จะเรยีกชือ่ตางๆ กันออกไปอีก เชน Microclustered Water, 
Nanoclustered Water, Clustered Water, Cosmic Water, Structured Warter, Magnetic Resonanace 
Water ฯลฯ น้ําที่มีกลุมโมเลกุลเล็กกะทดัรัด อันเกดิจากอทิธิพลของคลื่นแมเหล็กนี้ จะมีคุณสมบัติ
ของน้ําที่ด ีมีประโยชนตอสุขภาพ 

ในอดีตใครก็ตามถาพูดถึงน้ําพลังแมเหล็ก (Maggnetized Water) ถือวาเปนคนมีอาชีพหลอกลวง 
(Quackery) 
ความรูเร่ืองประโยชนตอสุขภาพของน้ําที่ไดรับพลังแมเหล็ก (Magnetized Water, Magnetic 
Treatment Water) กวาที่จะเปนที่ยอมรับฟงในสังคมนักวิทยาศาสตรได ก็ตองใชเวลาอยูนาน ถึง
อยางนั้นแพทยสวนใหญกย็งัมองวา การใชคุณสมบัติของแมเหล็ก (Magnetism) เพื่อการรักษาโรค
เปนเรื่องที่หลอกลวง (Quackery) เปนเรื่องไมจริง พวกหมอเถื่อนเทานั้นที่จะยอมเชือ่ถือ ในขณะที่
กลุมนักฟสิกสสมัยใหมใหการยอมรับวา อิทธิพลของคลื่นแมเหล็กมีผลตอรางกายไมทางใดก็ทาง
หนึ่ง     อยางไรก็ดี น้ําที่ไดรับพลังงานแมเหล็ก (Maggnetized Water) ก็ยังไมถึงขนาดที่จะเรยีกวา
เปนน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่รักษาโรคไดทุกอยางไปหนมด (Not a magic panacea or cure-all) และน้ําพลัง
แมเหล็กนี ้ก็ไมใชเร่ืองโกหกหลอกลวงไปทุกอยางถาไมพูดโออวดจนเกินไป เพราะตามความเปน
จริงมันชวยทําประโยชนใหกับสุขภาพของคนเราอยางนอยก็ 2 ทางดวยกันคือ 

1. มันทําใหน้ํา มีคุณสมบัติเปนดาง (Alkaline Water) ซ่ึงชวยกวาดลางความเปนกรดของรางกาย 
ขยะของเสียทีม่ีฤทธิ์เปนกรด (Acidic Waste) เกิดมาจากการกินอาหารในปจจุบนั ที่มีเนื้อสัตวหรือ
โปรตีนเปนหลักหรือเกิดจากมลภาวะ (Pollution) ตางๆ ภาวะเปนกรด (ขาดออกซิเจน) เปนที่ช่ืน
ชอบของโรคมะเร็ง (Otto Warburg 1931) 

2. พลังแมเหล็ก จะทําใหโครงสรางของน้ํา จับตัวกนัใหม (Structured Water) เปนกลุมขนาดเล็ก 
(Micro cluster) มีความเปนระเบียบดูดซึมเขาเซลลงายขึ้น จึงมีประสิทธิภาพในการพาออกซิเจน 
เอนไซม สารอาหารตางๆ ที่ละลายในน้ําเขาไปใหเซลลไดใชงาน และในทํานองเดียวกันน้ําที่มี
โครงสรางของกลุมโมเลกุลขนาดเล็ก ก็สามารถออกจากเซลลไดงายขึ้น พาเอาขยะสารพิษ (Toxin) 



ตางๆ รวมทั้งแกสคารบอนไดออกไซด อันเปนผลจากการเผาผลาญอาหาร (Metabolism) ออกมา 
เซลลจึงสดชื่นแข็งแรงมีความตานทานโรคเขมแข็ง 

จุดเปลี่ยนทีท่ําใหสังคมตองยอมรับเรื่องพลังแมเหล็ก คือ รางวัลโนเบลทางการแพทยในป ค.ศ 2003 
ในผลงานการคิดคนเรื่อง (สราง) ภาพ MRI (Magnetic Resononce Image)  คณะกรรมการรางวัล
โนเบล ไดมอบ The 2003 Nobel Prize in Medicine (รางวัลโนเบลสาขาการแพทย พ.ศ.2546) ให
ทานเซอร ปเตอร แมนฟว นกัฟสิกสชาวอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม (Nottingham 
University) โดยเปนรางวัลรวมกับ ดร.พอล ลอเทอเบอ (Dr.Paul Lauterbur) นักเคมชีาวอเมริกัน
จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส (University of Ilinois) สําหรับการคนพบวธีิสรางภาพ (Image) ของ
อวัยวะตางๆ ในรางกายมนุษยโดยใชความสั่นสะเทือน ของไฮโดรเจน ในโมเลกุลของน้ํา อันเกดิ
จากคลื่นแมเหล็ก (Magnetic resonance) เปนหลัก ทําใหนําไปประดษิฐเครื่องมือใชสําหรับตรวจ
โรคที่ดียอดเยีย่มทางการแพทยช่ือ เอ็ม อาร ไอ (MRI-Magnetic Resonance)ซ่ึงมีประโยชนมากกวา 
เครื่องถายภาพเอกซเรย (X-Ray) และเครื่องถายภาพ ซี ที สแกน (CT Scanner) 

ความจริงแลว คณะกรรมการโนเบลในป ค.ศ.1971 ไมยอมเชื่อเร่ืองนี้เมือ่คร้ัง ดร.เรยมอนด ดา
มาเดียน (Dr.Raymond Damadian) เสนอผลงานการประดิษฐเครื่อง เอม อาร ไอ (MRI) ในป ค.ศ.
1971 (เปนเครือ่งแรกของโลก ขณะนี้เก็บอยูที่ พิพิธภณัฑสมิทโซเนียนในสหรัฐอเมริกา)  และ ดร.
ดามาเดยีนไดจดสิทธิบัตรเอาไวดวย เพราะชวงนั้นทุกคนมองวาเรื่องความถี่ของคลื่นแมเหล็กไป
สรางความสั่นสะเทือน (Frequency of Vibration) ใหกับโมเลกุลตางๆ เปนนิยายโกหก ขณะนี้
บริษัทยักษใหญของสหรัฐอเมริกาผูผลิตเครื่อง MRI Scanner เลยแพคดี ตองจายเงินคาปรับในการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ของ ดร.ดามาเดียน ไปถึง 129 ลานเหรียญสหรัฐ เพราะไมทราบวาเปนผูจดสิทธิบัตร
ดานเทคโนโลยีของเครื่อง เอม อาร ไอ (MRI) เอาไวกอนแลว 

การที่คณะกรรมการรางวัลโนเบลสาขาการแพทยในป ค.ศ.2003 ยอมรับวา พลังแมเหล็กเปน
ส่ิงประดิษฐทีม่ีประโยชนตอสุขภาพของมนุษย โดยการสั่นสะเทือนของโมเลกุลไฮโดรเจน ในน้าํที่
ไดรับคลื่นแมเหล็ก จึงเปนจดุเปลี่ยน (Turning Point) ทางดานความคดิที่สําคัญตอกลุม
นักวิทยาศาสตรที่เคยคัดคาน 

MRI (เอม อาร ไอ) นี้ ในตอนแรกเรยีกวา Nuclear Magnetic Resonance (NMR) ตอมาไดตัดคําวา 
Nuclear (นิวเคลียร)ออก เพราะดูจะไปคลายกับ Nuclear Bomb (ระเบดินิวเคลียร) โรงไฟฟา
นิวเคลียร ซ่ึงฟงนากลัวทีจ่ริงคําวานวิเคลียรที่ใชใน MRI นี้ หมายถึงการสั่นสะเทือนที่นิวเคลียส 
ของไฮโดรเจนในน้ํา (H2o) จากสนามคลื่นแมเหล็ก Magnetic Field เทานั้น 



เครื่อง เอม อาร ไอ (MRI – Magnetic Resonance Image) 
เครื่อง MRI เปนเครื่องมือสรางภาพที่ใชในทางการแพทยซ่ึงมีประโยชนตอประเทศชาติ เพราะทํา
ใหแพทยสามารถวินิจฉัยโรค กอนศัลยกรรม (ผาตัด) เกี่ยวกับสมองหรอือวัยวะตางๆ ภายในรางกาย 
ไดอยางแมนยาํงายดายมองเห็นเหมือนดดูวยตาเปลา เปนรูปแบบ 3 มิติไดดวย ไมมกีระบวนการที่
จะทําใหคนไขบาดเจ็บ ยกเวนบางครั้งตองฉีดสีช่ือ Gadolinium และเปนเทคโนโลยีทีไ่มตองใช
เอกซเรย หรือรังสีใดๆทั้งสิ้น ทําใหการผาตัดปลอดภยัยิง่ขึ้น 

ท่ีมาของพลงัแมเหล็ก (Magnetic energy) 

1. น้ําที่อยูตามธรรมชาติ จะไดรับพลังงานแมเหล็กรวม 3 ทิศทาง คือ 
   1.1 Material Magnetism เปนเสนแรงแมเหล็กจากขั้วโลกเหนือไปขัว้โลกใต สนามแมเหล็กนี้คลุม
โลกทั้งใบ 
   1.2 Gravitational Magnetism หมายถึงแรงดึงดูดของโลก (Gravity) 
   1.3 Planetary Magnetism คือพลังงานแมเหล็กของจักรวาล ซ่ึงแรงที่สุดเพราะเห็นไดจากสามารถ
ยึดดาวตางๆ ใหอยูในระเบยีบ ถาไมมีพลังนี้ดึงไว โลกคงจะหมนุกระเด็นออกไปจากวงโคจรของ   
สุริยจักรวาล 

2. น้ําจากเครื่องกรองน้ํา เครื่องกรองน้ําที่มพีลังแมเหล็กที่มีช่ือเสียงสวนใหญ นอกจากมีตัวกรอง 
(Filter) แลว เชน ไสกรองเซรามิค ไสกรองคารบอน แบบตางๆ แลว จะตองมีแทนแมเหล็ก 
(magnetic Disc) ใสไวดวย เครื่องกรองน้ําประเภทนี้บางชนิดอาจจะมีเหล็กไวบริเวณทอน้ําไหล
ออก (Point of Use) หรือกอกน้ํา และบางชนิดอาจมีลักษณะ เปนกอนกลมตรงกลางเปนรูกลวง 
ความแรงประมาณ 4,000 Gausses แตถาใชขนาด 10,000 Gausses จะทําใหน้ําที่เพียงไหลผาน        
ก็ไดรับพลังงานกลายเปน Magnetized Water (น้ําที่ไดรับพลังแมเหล็ก) หรือถาเรียกอยางถูกตอง    
คือ Magnetic Treatment Water ถาที่มีเครื่องกรองน้ําอยานําไปตั้งใกลเครื่องคอมพิวเตอร ไมโครเวฟ 
ฯลฯ เพราะจะทําใหแมเหล็กในเครื่องเสื่อมคุณภาพเร็วข้ึน 

โลก คือ แมเหล็กขนาดใหญ (The Great Magnet, the Earth) 
พลังแมเหล็กมหีนวยวัดเรียกวา “เกาส” (Gauss) คํานี้เปนภาษาเยอรมัน ตั้งขึ้นโดยทาน Carl 
Friedrich Gauss ในป ค.ศ. 1835 
ความแรงของสนามแมเหล็กวัดไดที่บริเวณผิวโลก (Earth’s Electromagnetic Field) มีคาเฉลี่ย
ประมาณ 0.5 Gauss ณ บริเวณเสนศูนยสูตร (Equator) แตไมเทากันทั้งโลก มากบาง นอยบางตาม
ภูมิศาสตร ซ่ึงอาจจะดูตัวเลขนอย แตเมื่อตองสัมพันธกับน้ําหนกัของโลก ในการคํานวนพลังงาน 
Electromagnetic Energy จะไดตัวเลขมหาศาล ถึงแมจะเปนจุดทศนยิมถึง 5 หลักก็ตาม 



นักวิทยาศาสตรเชื่อวา การเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ในสนามแมเหล็ก (Magnetic Frequencies) บน
ผิวโลกนี ้สาเหตุหลักเกิดจากอิทธิพลของดวงอาทิตย ทาํใหสัตวที่อพยพเดนิทาง (Migratory 
Animal) เกิดความสับสนเพราะหลงทิศ อาจมีการเปลี่ยนแปลงบโครงสราง ดี เอน เอ (DNA) ใน
นิวเคลียสของเซลลของสัตวช้ันต่ําไดดวย และเปนเหตุใหแบคทีเรียบางชนิด (เชน พวก 
Staphylococcus) ดื้อยา หรือเกิดไวรัสพันธุใหม ซ่ึงมนุษยไมเคยรูจักมากอน (จากบทความเรื่อง   
The Great Magnet, the Earth)  ความไมเทากันของพลังแมเหล็กบนผิวโลกนี้ เชื่อวาทาํใหส่ิงมีชีวิต
ตามที่ตางๆ ของภูมิศาสตรจะไมเหมือนกนัในบางคณุลักษณะ เชน พืชจากแหลงหนึ่งเมื่อไปปลูกอีก
พื้นที่หนึ่ง จะมีรสหรือกล่ินหรือความเหนยีวเปลีย่นไป สมมุติวาพืชสะตอจากปกษใต ซ่ึงใกลเสน
ศูนยสูตรของโลก เมื่อไปปลูกทางภาคกลางของประเทศไทย ถึงแมจะเปนสะตอเหมอืนกันกจ็ริง แต
รสหรือกล่ินจะเปลี่ยนไปจากสะตอปกษใต (นอกจากนีย้ังมีผูนําไปใชอธิบายถึงความแตกตางของ
มนุษยบนผิวโลกนี้ที่ไมเหมอืนกัน) 

คุณสมบัติของน้ําที่ไดรับพลังแมเหล็กจากสนามแมเหล็ก                                 
(Characteristics of Magnetized Water) 

1. โครงสรางเล็กลง ( Microcluster) ในแตละกลุมของการจับตัวของโมเลกุล 
ถานําน้ํามาผานสนามแมเหล็ก (Magnetic Field) พลังงานแมเหล็กจะทําใหโครงสราง (Structure) 
ทางกายภาพของน้ําเกิดจากการเปลี่ยนแปลง แตคุณสมบัติทางเคมีของน้ําไมมีเปลี่ยน โมเลกุลยังคง
เปนไฮโดรเจน (Hydrogen) 2 อะตอมกับออกซิเจน (Oxygen) 1 อะตอมเหมือนเดิม แตเกดิการจับ
กลุมที่มีโครงสรางจํานวนโมเลกุลน้ํา (H2O) นอยลง ที่เคยเกาะเปนกลุมละ 14 โมเลกุล (เชน
น้ําประปา) จะลดลงมาเหลือเพียง 6 โมเลกุลตอ 1 กลุม ซ่ึงเราเรียกน้ําทีม่ีกลุมขนาดเลก็กะทดัรัดนีว้า 
Microcluster Water (น้ํากลุมเล็ก) นักวิทยาศาสตรแตละสถาบันก็เรียกชื่อกันไปตางๆ ขึ้นอยูกับ
เทคโนโลยีที่ใชสราง เชน Structured Water, Hexagonal Water, Clustered Water, Nanoclustered 
Water, Magnetic Resonanance Water, lonized Water, Altered Water, etc 

การมีโครงสรางเปนกลุมเลก็ลง และโมเลกุลของน้ํา (H2O) หันมาเรยีงตัวกันอยางเปนระเบียบ      
ทําใหมันผานเยื่อหุมเซลล (Cell Membrane) ทั้งเขาไปและออกมา ตามอวัยวะตางๆ ของมนุษยและ
สัตว รวมทั้งผานเยื่อหุมเซลล (Cell Wall) ของพืชไดงาย สามารถพาสารอาหารรวมทั้งออกซิเจนเขา
ไปในเซลลและเอาสารพิษกบัของเสียจากขบวนการเมตาบอลิซึม (Metabolism) ออกมาจากเซลล 
ไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทําใหเซลลไมเสื่อมเร็ว เซลลจะสดใส แข็งแรง มีกําลังทําลายสิ่ง
แปลกปลอมที่รางกายไมตองการไดโดยงาย และที่สําคัญ เซลลจะชลอความแก 



2. แรงตึงผิวลดลง (Less Surface Tension) 
การที่โมเลกุลของน้ําจับตัวกนัเปนกลุมขนาดเล็ก และเรียงตัวกันใหมขนานไปตามแนวเดียวกัน ไม
แออัด มีระเบยีบ นักวิทยาศาสตรอธิบายวาแรงตึงผิว (Surface Tenion) จึงลดลงจาก 75 dynes มา
เปน 45 dynes บางครั้งลงมาถึง 38 dynes 

ก. การที่น้ํามแีรงตึงผิวต่ํา ทําใหสามารถละลายสารอาหารตางๆ ไดงายมากขึ้น ( More Effective 

Solvent)  สารอาหารตางๆก็จะถูกพาไปใหเซลลของอวัยวะตางๆจนเพยีงพอ  ขณะเดยีวกันของเสีย
ในเซลล ก็สามารถละลายไดงายในน้ําเชนกันและเอามาทิ้งนอกเซลล และถูกนําออกไปจากรางกาย
ไดโดยสะดวก เซลลจึงแข็งแรงและมีภูมิตานทานที่ดีขึ้นการที่น้ําพลังแมเหล็ก (Magnetic Treatment 
Water) ซ่ึงโครงสรางขนาดเล็ก (Structured Water) มีคุณสมบัติเขาและออกเซลลคอนขางวองไว ทาํ
ใหเมื่อดื่มน้ํา Magnetized water จะแกกระหายน้ําไดเร็วมาก 

ข. การที่น้ํามแีรงตึงผิวต่ํา ยังทําใหความหนืด หรือความขน (Viscosity) ของเลือดลดลง  ประอบกับ

น้ําในเลือดเปนกลุมที่มีโครงสรางขนาดเล็ก และเปนระเบียบ  ทําใหเกดิชองวางระหวางกลุม 
(Cluster) เพิ่มมากพอที่จะมีเนื้อที่ไดขยับขยายไมเบียดัน  เลือดไหลเวยีนไดงาย  (โดยปกติเลือดของ
คนเราจะขนเปน 4 เทาของน้ํา)   อาการขาดเลือดไปหลอเล้ียงที่สมองจะทุเลาขึ้น  ความดันโลหิตก็
ไมสูง และหวัใจไมจําเปนตองบีบตัวมาก 

3. การมีคุณสมบัติเปนดาง (Promote more Alkaline pH in the Body) 

ก. รางกายของมนุษย (ยกเวนกระเพาะอาหารและไต) จะมีคาเปนดาง (pH 7.4) น้ําดื่มที่มีคาเปนดาง

มากกวา pH 7.4 จึงชวยทาํลายขยะของเสียที่มีฤทธิ์เปนกรดภายในเซลลของอวัยวะตางๆ 
อวัยวะภายในรางกายตองอยูในภาวะเปนดาง แตทํางานในลักษณะเปนกรด การยอยอาหารทุกชนิด
และทุกครั้งจะกอใหเกิดขยะของเสียที่เปนกรดสะสม การมีสภาวะกรดในเลือดสูง ถาไมมีน้ําดื่มที่
เปนดางมาชวยทําปฏิกิริยาตอตาน (Buffer) เอาไว ก็จะทาํใหรางกายตองไปดึง (บางตาํราเรียกวา ไป
ขโมยเอาเกลือแร แคลเซียม และแมกนีเซียมออกมาจากเนื้อของกระดกู ฟน แลกลามเนื้อเพื่อมาลาง 
(Buffer) ความเปนกรด อันเกดิจากขยะของเสีย (Acidic Waste) ในรางกาย หรือเกิดมาจากมลภาวะ
ตางๆ ของสิ่งแวดลอม (Environmental Polluion) 
ข. สภาวะเปนดางอันเนื่องมาจากไฮดรอกซิลไอออน (Hydroxyl Ion OH) ซ่ึงมาจากการแตกตวัเปน
ไอออน (Ionization) ของน้ํา (H2O) การแตกตัวเปนไอออน (Ion) ของน้ําโมเลกุล (H2O) 

การแตกตวัเปนไอออน (Ion) ของน้ําโมเลกุล (H2O) 
การแตกตวัเปนไอออน ( Ionization) คือการแยกออกไปหรือเพิ่มเขามาของอีเลคตรอน (Electron) 
โมเลกุลน้ํา (H2O) เมื่อถูกกระเทือนดวยความถี่ของคลื่นแมเหล็ก (Electromagnetic Vibration) จะทํา



ใหโมเลกุลของน้ําจํานวนหนึ่งแตกตวัเปนไอออน (Ion) ประกอบดวยไฮโดรเจน ไอออน (H+) ประจุ
บวก กับ ไฮดรอกซิลไอออน (OH) ประจุลบ 

H2O                       ---->                     H+  + OH 

ไฮโดรเจน ไอออน ( H+) บางสวนจะไปรวมตัวกับกลุมเกลือแร เชนแคลเซียม กลายเปนแคลเซียม 
ไบคารบอเนต (Calcium Bicarbonate) ซ่ึงมีคุณสมบัติเปนดาง (Alkaline) ทําใหน้ํามีคา pH ประมาณ 
7.6-8.5 
ไฮดรอกซิน ไอออน (OH) นี้ ถา 2 ตัวรวมกนัจะเกิดเปนน้าํ (H2O) อีกครั้งกับออกซิเจนไอออน (O) 

OH  + OH              ---->                     H2O + O 

ออกซิเจน ไอออน (O) นี้ จะมีอีเลคตรอนประจุลบ ซ่ึงทําหนาที่หยุดวงจรอนุมูลอิสระ (Free Radical 
Cycle) คือ เปนสารตานอนมุูลอิสระ หรือ (Antioxidant) บางครั้งจะรวมตัวกันเองกลายเปนแกส
ออกซิเจน (O2) ละลายอยูในน้ําโดยอยูในวงลอม ของกลุมโมเลกุลโครงสรางเล็ก (Microcluster) ดัก 
O2 ไวเหมือนใสกรง (Cage) โดยมี Hydrogen bond (บางครั้งเรียก Hydrogen bridge) เปนตัวชวยกั้น 
ซ่ึงมีประโยชนอยางยิ่งกับเซลลของรางกาย 
น้ําที่แกสออกซิเจนอัด เพื่อตองการใหมีออกซิเจนละลายสูง หวังจะใหเปนน้ําพลังชีวติ ตามความ
จริงแลว ออกซิเจนจะไมอยูในน้ําโดยวิธีนีไ้ดนานเกิน 30 นาที 
ไฮโดรเจน ไอออน (H+) ซ่ึงเปนประจุบวก ถารวมกัน 2 ตัว จะกลายเปนแกสไฮโดรเจน (H2) ละลาย
ในน้ําหรือระเหยออกไปและบางครั้งรวมกับออกซิเจน (O2) กลายเปนน้ํา (H2O) ความเปนกรดจึงถือ
วาเปนนัยสําคญั 

น้ําบริสุทธิ์อยางน้ํากลั่น จะเปนกรดออนๆ เพราะแกสคารบอนไดออกไซด (CO2) จากอากาศละลาย
เกิดคารบอนิก (HCO3)ออกซิเจนนีน้อกจากใหพลังงานกบัเซลล ทําใหเซลลแข็งแรงออกซิเจนยัง
ชวยทําใหเชื้อจุลินทรียอันตรายประเภทไมชอบอากาศ (Anaerobic Bacteria) เกิดไมไดหรือหยุด
เจริญในที่ๆมอีอกซิเจน การไมแบงตวัทําใหแบททีเรียมชีีวิตอยูตอไมได 
 

จากผลงานวิจยัของ ดร.Otto Warburg ผูไดรางวัลโนเบลสาขาการแพทยใน ค.ศ. 1931 ที่พบวา
โรคมะเร็ง ไมชอบอยูในที่มอีอกซิเจน ดังนั้นถาอวยัวะตางๆ ไดรับออกซิเจนอยางสมบูรณจากน้ําที่
ไดรับพลังแมเหล็ก (Magnetized Water) ตามทฤษฎีโรคมะเร็งไมควรจะเจริญงอกงามที่อวัยวะนั้นๆ 
การไดรับรางวัลโนเบล ถือวาเปนคนเกงของโลก ดร.Ottburg ผูนี้ไดรางวัลถึงสองครั้ง จึงถือวาไม
ธรรมดา 



ค. เปนสารตานอนุมูลอิสระ (Antioxidant) อันเกิดจากออกซิเจนไอออน (O) ใหอิเลคตรอนประจุลบ 
ไปตัดวงจรของการเกิดอนมุลูอิสระ (Free Radical Cycle) ซ่ึงเปนตัวทําลายเยื่อหุมเซลล ทําให
ปองกันโรคความเสื่อมตางๆ (Degenerative Disease) เชนโรคมะเร็ง โรคขออักเสบ โรคเบาหวาน 
เปนตน 

4. อายุของน้ําที่ไดรับพลังแมเหล็ก (Magnetized Water)                                                                           

ก. คุณสมบัตขิองการตานอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ขึ้นอยูกับอายุของไฮดรอกซิลไอออน 

(Hydroxyl Ion) ซ่ึงจะอยูในน้าํไดไมเกิน 18-24 ช่ัวโมง 

ข. ความเปนดาง (Alkaline Property ) ซ่ึงวัดคาโดย pH ระดับที่ตองการควรสูงเกินกวา pH 7.4 จะ

อยูไดนาน 1-2 อาทิตย 

ค. การมีโครงสรางขนาดเล็ก (Microcluster หรือ Structured Water) คือ โมเลกุลของน้ํา 5-6 ตัว    

ตอ 1 กลุม (Cluster) จะอยูไดประมาณ 1-3 เดือน 

***การที่อายขุองแตละคุณสมบัติมีชวงเวลาสั้นไมเทากนั ทั้งนี้ขึ้นกับกับสภาพของสิ่งแวดลอม ถา
เก็บน้ําในตูเยน็ หรือเก็บในขวดที่เปนแกวปดสนิท จะมปีระสิทธิภาพอยูไดนานการที่น้ํามีฤทธิ์เปน
ดาง เพราะเกิดจากเกลือแรแคลเซียม ไบคารบอเนต (Calcium Bicarbonate) ดังไดกลาวมาแลว แต
ขวดที่เปนพลาสติกจะยอมใหแกสคารบอนไดออกไซด (CO2) ซึมผานเขาไป และทําปฏิกิริยากับ
แคลเซียมไบคารเนตซึ่งละลายอยูในน้ํา เกดิเปน แคลเซียมคารบอเนต (CaCO3) ซ่ึงไมละลายในน้ํา 
จึงตกเปนตะกอน และความเปนดางจะลดลง  ขวดที่เปนแกวจึงเก็บน้ําใหคงมีประสิทธิภาพไดนาน
กวาขวดพลาสติก 

 

 

 

 

 

 



จากความรูเร่ืองคุณสมบัติตางๆ ดังไดกลาวมาแลว สามารถนํามาอธิบายเหตุผลวา ทําไมน้ําที่รับพลัง
แมเหล็กจึงเกดิประโยชนสุขภาพ ของมนุษยไดอยางเชน 

1.) ปองกันโรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) 
เพราะคุณสมบัติที่เปนดาง ของน้ําดังกลาวอยูแลว ทําใหรางกายไมตองเสียเวลาตองดึงแมกนีเซียม
และแคลเซียม ออกมาจากกระดูกไป Buffer กับกรดในรางกาย จนทําใหเนื้อกระดูก (Bone Mass) 
ละลายออกมาเปนหยอมๆเกดิรูพรุน บาง ความแนนของกระดกู (Bone Density) ลดลง นอกจากนี้ยงั
ปองกันไมใหฟนผุอีกดวย (Dental Caries) เพราะผิวฟนนอก (Enamel) ไมตองสูญเสียแมกนีเซียม
และแคลเซียม 

2.) ปองกันโรคหัวใจ (Heart Disease) 
ในชีวิตประจําวัน รางกายจะสรางภาวะความเปนกรดอยูเกือบตลอดเวลาจากระบบเมตาบอลิซ่ึม 
(Metabolism) จากมลภาวะ (Pollution) และจากการกินอาหารโปรตีนสูง (High Protein Diet) ทําให
ตองดึงแมกนีเซียมกับแคลเซยีมออกจากกระดูก และบางครั้งจากเซลลกลามเนื้อหวัใจมาคอยผสม 
เพื่อใหคาความเปนกรดดางของรางกายกลับมาสมดุลที่ pH 7.4 ตลอดเวลา (คา pH ในเลือด) รางกาย
จะยอมใหอยูระหวาง pH 7.35-7.45 นอยไปหรือมากไปกวานีจ้ะทําใหระบบตางๆ ในรางกาย
ผิดปกติ แตโอกาสที่จะเกิน pH 7.45 แทบไมมีเลยนอกจากการใชยาผิด 
แมกนีเซยีม (Magnesium) จําเปนที่สุดในการสรางพลังงานระดับเซลล (Cellular Energy) และยังทาํ
ใหสารพลังงาน เอ ที พี (Adenosine Tri Phosphate หรือ ATP) แตกตวัออกมาเปนสาร เอ ดี พ ี
(Adenosine Di-Phosphate หรือ ADP) ณ บริเวณ ไมโตคอนเดร ี(Mirochondrai อยูภายในเนื้อเซลล 
Cytoplasm) จึงเกิดเปนพลังงานขึ้น เพื่อใหเซลลนําไปใชทํางานตอไป การที่แมกนเีซียมถูกดึงมาจาก
เซลลกลามเนื้อหัวใจอยูเร่ือยๆโดยไมมีเสริมกลับเขาไปเปนผลใหเมื่อถึงจุดหนึ่ง (Last Straw) 
แมกนีเซยีมทีอ่ยูในเซลลไมพอไปสรางพลังงาน เอ ที พี เซลลของกลามเนื้อหวัใจจะหยุดทํางาน
เพราะขาดเชื้อเพลิง และหวัใจจะหยดุเตน 
เพื่อประโยชนของสุขภาพควรกินแมกนเีซียม เชน น้ําแมกนีเซียมขนาด 100 ppm รวมดวย 
การบกพรองของปริมาณแมกนีเซียม (Magnesium Deficency) ซ่ึงเปนตวัควบคุมการทํางานของ
เอนไซมในฐานะ Cofactor จะทําใหปฏิกิริยาเคมีสําคัญๆ ของรางกายมากกวา 350 ชนดิ ไมสามารถ
เกิดโดยสมบูรณ เพราะเอนไซมเหลานี้ไมยอมทํางานหรือทํางานไมเต็มที่ 

3.) ปองกันโรคหัวใจและสมองขาดเลือด (Iiscosity) 
เมื่อความเหนยีวและความขนของเลือด (Viscosity) ลดลงและโมเลกุลของน้ําที่ประกอบ เปนกลุม
เรียงตัวกันอยางเปนระเบยีบ จึงทําใหเลือดไหลเวยีนไดสะดวก ปริมาณมากขึ้น นอกจากนี้น้ําใน
เลือดที่มาหลอเล้ียงเซลลยังมีสารอาหาร เอนไซม และออกซิเจนละลายอยูอยางเพยีงพออีกดวย 



เนื่องจากแรงตงึผิวของน้ําในเลือดต่ํา ทั้งยังสามารถซึมเขาเซลลของอวัยวะตางๆ ไดโดยงาย 
เนื่องจากเปน Microcluster Water หรือช่ือที่ 2 ซ่ึงเรียกกนับอยๆคือ Structured Water อวัยวะของ
รางกายที่ตองใชพลังงานสูงสุดคือหัวใจ (Hart) และสมอง (Brain) จึงตองการเลือดมากกวาอวัยวะ
อ่ืนๆ  ดังนั้นปญหาการขาดสารอาหารและขาดพลังงาน เอ ที พี (Energy Packet) ในระดับเซลลจึง
กระทบกับ หัวใจ สมอง เปนอันดับแรกน้ําพลังแมเหล็กนี้ ในทางอุตสาหกรรมพบวา มีประโยชน 
เพราะมีการเกดิประจุไฟฟาในน้ําและเกลือแร ทําใหสะเกด็หรือตะกรัน (Scale) ของแคลเซียม ไม
ติดตามทอน้ําไมอุดตัน (รายงานของนักวิทยาศาสตรประเทศรัสเซีย)ในหลอดเลือดของมนุษย ก็ควร
ไมเกิดสะเกด็ตกคาง (Clear Clogged Artery) และหลอดโลหิตไมแข็ง (Arteriosclerosis) ได
เชนเดยีวกัน 

4.) รางกายไมแข็งแรง และภมูิตานทานโรคสูงขึ้น 
เลือดซึ่งใชน้ําเปนองคประกอบถึง 92% น้ําที่ดีจึงสามารถพาสารอาหาร เอนไซม ฮอรโมน และ
ออกซิเจน มาใหกับเซลลตางๆ อยางพอเพียง การไหลเวยีน (Blood Circulation) ก็สะดวก เซลลจะ
แกชาลง การตานทานโรคเขมแข็ง แผลหรอืการอักเสบหายเร็วข้ึน (Promote Healing of Wound) ยา
ปฏิชีวนะสามารถถูกดูดซึมเขาเซลลตางๆ พรอมกับโครงสรางขนาดเล็ก ไดยาเขาไปปริมาณสูงกวา
น้ําชนิดอื่น กอทั้งประโยชนและเกดิประสทิธิภาพที่จหยดุการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียไดอยาง
แนนอน ในกรณีที่เปนแบคทเีรียชนิดไมชอบอยูในออกซิเจน (Anaerobic Bacterria) ซ่ึงมักเปน
อันตรายตอมนุษย ก็จะหยุดแบงตัวและออนแอลง เพราะน้ําพลังแมเหล็กออกซิเจนละลายอยูสูง ทํา
ใหส่ิงแวดลอมไมเหมาะสมกับเชื้อจุลินทรยี ที่ไมชอบอากาศจะแพรพนัธตอไป 

5.) น้ําที่ไดรับพลังแมเหล็กจะมีรสอรอยและแกกระหายไดเร็ว (Magnetized Water Tastes Sweeter) 
การที่น้ํามีรสดีเพราะการมีโครงสรางขนาดเล็ก (Microcluster) ตอมรับรส ที่โคนล้ินรับสัมผัสไดงาย 
เปนการถูกกระตุน สรางความพอใจแปรสญัญาณที่ออกมาในทางรสด ีน้ํามีโครงสรางขนาดเล็กยัง
สามารถผานเยื่อหุมเซลล (Cell Membrane) เขาเซลลของรางกายไดงาย เมื่อเวลาหวิน้ํา ถาดื่มน้ําพลัง
แมเหล็ก จะแกกระหาย (hydration) ไดเร็วกวาดื่มน้ําชนดิอื่น ทําใหรูสึกสดชื่นและชุมฉ่ําอีกดวย 
(Wetter Water)  เอกสารของตางประเทศหลายฉบับกลาววา น้ําพลังแมเหล็กมีประโยชนสําหรับ
บํารุงผิว เอาไวลางหนาทําความสะอาดผวิหนังกอนทาครีมรองพื้นใชในกรณีที่เปนสิว (Acne) แผล
ตางๆ (Ulcerated Area) แผลเนื้อตายจากการนอนทับนานๆ (Bed Sors) ถานําน้ําไปสระผมจะทําให
รังแคลดลงดวย บริษัทเครื่องสําอางชั้นนํา (ผูเขียนเคยเห็นของประเทศสหรัฐอเมริกา) ใชแทง
แมเหล็กเลก็ๆ ฝงมากับขวดเครื่องสําอาง เพราะเชื่อวาจะทําใหเนื้อยามคุณภาพดีขึ้น ขายราคาแพง
มากเครื่องสําอางเปนน้ําหรือครีม ความลับในการผลิตคือ เลิกใชน้ํากลั่นหรือน้ํา อาร โอ (R.O) แต



ไปใชน้ําโครงสรางเล็ก (Structured Water) เปนองคประกอบดีที่สุดกับครีมที่ใหความชุมชื้น 
(Moisturizer) 

6.) ปองกันโรคปวดขอ (Arthritis) โรคเกาท (Gout) และนิ่วในไต (Kidney Stone) 
เนื่องจากดื่มน้าํที่มีคุณสมบัติเปนดาง ทําใหผลึกของกรดชนิดตางๆ ไมจบัตัว อาทิเชน กรดยูริค 
(Uric Acid), กรดออกวาลิค (Oxalic acid) ความเปนดางของน้ําพลังแมเหล็กจะไปทําใหสารตางๆ ที่
ออกฤทธิ์เปนกรดทั้งหลายหมดสภาพ กรดยูริคบริเวณขอ (Joint) ละลาย ไมกอตัวเปนผลึกที่แหลม
คมฝงตามขอตางๆ อีกตอไป ความเจ็บของโรคเกาทอันเกดิจากผลึกแหลมๆ แทงเนื้อเยื่อก็จะทุเลาลง 

7.) ปองกันโรคแหงความเสื่อมเรื้อรัง (Chronic Degenerative Disease) 
โรคแหงความเสื่อมที่สําคัญ คือ โรคมะเร็ง (Carcinoma) ซ่ึงขออธิบายพยาธิสภาพของมันอยางงายๆ 
ดังนี ้
อนุมูลอิสระ (Free Radical) เกิดจากสาเหตตุางๆ ไปทําใหเซลลปกติถูกทําลาย โดยปฏิกิริยาหวงโซ 
(Chain Reaction) โดยโมเลกุลในเซลล จะถูกแยงอีเลคตรอนประจุลบ ท่ีเคยมีอยูออกไป ทําใหตวั
มันเองขาดอีเลคตรอนกลายเปนอนุมูลอิสระตัวใหม ซ่ึงไมเสถียร (New Free Radical)ของปฏิกิริยา
หวงโซ อีเลคตรอน (Electron)ที่แยกตวัออกไปนี้จะปลอยพลังงานใหเปนอิสระ (ซ่ึงเคยใชยึดอีเลคต
รอนไว) หลุดออกมาจากโมเลกุล และรางกายควบคุมไมได พลังงานนี้เที่ยวอาละวาดทําลาย เยื่อหุม
เซลลของเซลล (Cell Membrane) เสียหาย ทําหนาที่ไมไดตามปกติ อาจเปนรู เกดิความพิการ เกลือ
แรภายในเซลล (Cytoplasm) จะมีสัดสวนทางเคมีผิดปกติ เพราะมีการรั่วของบางเกลอืแร เชน    
โปรแตสเซียม ผานออกมาจากเยื่อหุมเซลล ทําให ดี เอน เอ (DNA) ในนวิเคลียส (Nucleus) บิดเบี้ยว
แบงตัวเพี้ยนตามไปดวย เกดิเปนเซลลพิกลพิการชนิดใหมเรียกวา เซลลมะเร็งการเกดิอนุมูลอิสระที่
พบมาก  คือสาเหตุมาจากรังสีตางๆ และทีข่าดความสนใจเพราะประมาทแตอันตรายใหญหลวงก็คือ 
รังสีเอกซ  (X-Ray) การเอกซเรยหนาอก รังสีผานรางกายเพยีงวินาทีเดยีว อีเลคตรอนกระเดน็หลุด
ออกมานับเปนลานตัว พลังานที่อีเลคตรอนเคยใชวิ่งรอบโพรตอน (Proton) เปลี่ยนออกมาเปน
พลังงานอิสระ ที่ไมมีผูใดควบคุมได เกิดเซลลอนุมูลอิสระเปนลานเซลล นี่คือตนทุนของโรคมะเร็ง 
โดยเฉพาะเซลลของเตานมจะเกดิการเปลี่ยนแปลงงาย ยิ่งถาอายุมากขึ้นความสามารถในการตาน
อนุมูลอิสระจะไมพอเพยีงเชน วัยหนุมสาว การตรวจโรคประจําปไมจาํเปนตองใชเอกซเรยทุกราย
ผลที่ไดไมคุมเสีย 

8.) ประโยชนอ่ืนๆ (Other Benefits) ของ Magnetized water 
มีประโยชนจากการเจริญเติบโตของพืชและสัตว น้ําชนิดนี้มีคุณสมบัติเปนตัวทําลายสารอาหาร
ไดมาก เพราะเปนน้ําที่มีโครงสรางขนาดเล็ก (Structured Water) นี้จะสามารถซึมผานเยื่อหุมเซลล 
(Cell Wall) ของพืชไดงายเชนเดียวกนั (เยือ่หรือผนังหุมเซลลของพืช ไมเรียก Cell Membrane) 



ผลของการวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร ในประเทศรัสเซียพบวาพืชผลทางการเกษตร จะใหผลผลิต
เพิ่มขึ้นและมคีุณภาพอกีดวย ที่สําคัญคือสามารถลดการใชปุย (Fertilizer) ลงได นักฟสิกสของ
ประเทศรัสเซียศึกษาเรื่องพลังแมเหล็กมากที่สุดในโลก ประเทศทางยโุรปตะวันตกไมคอยสนใจ 
เพราะคลื่นแมเหล็กจดลิขสิทธิ์ไมได และอาจเปนตวัปวน ของธุรกิจยาในอนาคต ซ่ึงยักษใหญใน
อุตสาหกรรมยาอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา กับยุโรปตะวันตก และเปนกลุมใหเงินสนับสนุน
งานวิจยั (ที่เปนประโยชนกบัตนเทานั้น)ดอกไมในแจกนัที่เติมน้ําพลังแมเหล็ก (Magnetic treatment 
Water) แทนน้าํทั่วไป ดอกไมจะสดและอยูไดนานกวาในทางอุตสาหกรรม น้ําพลังแมเหล็กทําให
ทอน้ํา หมอตมน้ํา ไมมีสะเก็ดหรือตะกรนั (Scale) จับตามผิวภาชนะ ทําใหประหยดัคาซอม และลด
การใชพลังความรอนในสัตวเล้ียงเพื่อการเกษตร ถาใหน้าํพลังแมเหล็กเพื่อบริโภค จะทําใหอัตรการ
ตายของสัตวลดลง และมีสุขภาพดีขึ้น น้ําหนักเพิ่มกวามาตราฐานขายไดราคาในหนทูดลอง (Mice) 
ที่มีอาการของโรคภูมิแพตวัเอง (Auto Immune Disease) แบบที่เปนกับมนุษย หนูทดลองกลุมที่กิน
น้ําประปา มีชีวิตอยูไดเพยีง 235 วัน แตกลุมที่ดื่มน้ําพลังแมเหล็ก อายุจะยืนถึง 346 วนั 
น้ํามันรถยนต ถาใชพลังงานแมเหล็กเขาไปปรับ structure ผูเขยีนเชื่อวาจะประหยดัการใชน้ํามัน
และไมตองใชออกเทนสูง (ขณะนี้ยังไมมใีครจดลิขสิทธิ์ในประเทศไทย แตในตางประเทศเคยพดู
ถึงเรื่องนี้ เมื่อประมาณ 20 ปมาแลว) 

เนื่องจากในบางทานรางกายสะสมของเสีย (Acidic Waste) เอาไวในเซลลอยางเรื้อรัง อาจเปนเวลา
สิบๆป เมื่อน้ําที่มีโครงสรางขนาดเล็กสามารถเขาไปในเซลล นําสารพิษ (Toxin) ที่คั่งคางออกมา
นอกเซลลไดงายและมีของเสีย จํานวนมากในแตละครั้ง สมมุติวาเมื่อพรอมๆกันทั้ง 60 ลานลาน
เซลลของรางกาย สารพิษจะออกมามีปริมาณมากพอทีจ่ะเกิดอาการโลหิตเปนพิษ (Toxemia) 
ในทันท ีทําใหรูสึกไมสบาย เวียนศรีษะได ดังนั้นการดื่มน้ําจากเครื่องกรอง ที่มีการใชอุปกรณ
แมเหล็ก ในวนัแรกจึงควรแนะนําใหดื่มน้าํชนิดนี้เพียง 1-3 แกวเทานัน้ เพื่อไมใหสารพิษเขาโลหิต
สูงเกินไป รางกายยงัออนแอปรับตัวไมทันถารูสึกไมแข็งแรง (เพราะในรางกายมีสารพิษสะสมไว
มาก) ควรตั้งตนเพียง 1 แกวตอวัน อยารีบรอนกินไปมากๆ ในระยะตนอาจตองคอยๆจิบดวย อยา
ดื่มทีเดยีวหมดแกว แตถึงอาการไมสบายกไ็มควรตกใจ เพราะเปนความรูสึกเพียงชัว่คราว แสดงถึง
แนวทางการแกปญหาถูกตอง และจะตองดขีึ้นเรื่อยๆ ในที่สุด (เราเรียกอาการอยางนีว้า Healing 
Crisis วิกฤติของการหายเพราะมี Toxin Discharge และถือวาเปนการดทีอ็กซ –Detox อยางหนึ่ง) 
ไดมีการวจิัยในประเทศเยอรมันโดยศาสตรเกอรฮาด ปออก (Professor Gerhart Pioch) จากเมือง
มิวนิค (Munich) เมื่อใหผูทดลองดื่มน้ําพลังแมเหล็กเพื่อลางสารพิษ พบวารางกานสามารถคาย
สารเคมีที่สะสมไวในตัวออกมา สารพิษบางชนิดตกคางอยูในเซลลตางๆ ของรางกายนานกวา 20 ป
ก็มี ที่ทราบไดเพราะจากการตรวจโลหิตของผูทดลอง พบยาฆาแมลง ดี ดี ที (DDT) ถูกขับออกมา



อยูในเลือด ซ่ึงประเทศเยอรมนั ในขณะที่ทดลองดื่มน้ําอยูนั้นมีกฏหมายหามใชยาฆาแมลง ดี ดี ที 
(DDT) มานานกวา 20 ปแลว 

นักวจิัยจะเรยีกน้ําที่มีโครงสรางของน้ําขนาดเล็กคือ 6 โมเลกุล ตอ 1 กลุม (Cluster) ไดหลายชื่อ เชน 
Microcluster Water, Clustered Water, Structured Water, Magnetic Resonance Water,ฯลฯ (ไมควร
เรียก Magnetic Water) ทั้งนีข้ึ้นอยูกับแตละสถาบัน และการใชเทคโนโลยีชนิดใดทีท่ําใหมัน
โครงสรางเล็กลง 
ดร.แอลเบริท เซนไกออกี ้(Dr. Albert Szent – Gyogy) ผูเคยไดรับรางวลัโนเบลกลาววา                    
“ โครงสรางของกลุมโมเลกุลน้ําเปนเรื่องจาํเปนสําหรับทกุชีวิต ” น้ําที่มีโครงสรางขนาดเล็ก 
(Clustered Water) สามารถผานเขาออกเซลลไดคลองตัวมาก นักวิทยาศาสตรบางทานกลาววาเปน
เพราะโครงสรางของน้ําเปนรูปหกเหลีย่ม (Hexagonal Shape) และ ทางเขาในเซลลของเยื่อหุมเซลล 
ก็เปนชองหกเหลี่ยมพอดกีันจึงผานไดสะดวก น้ําจะพาสารอาหารที่มีคุณคาเขาไป และนําขยะของ
เสียออกมาจากเซลล น้ําชนิดนี้ยังทําหนาที่ส่ือสารระหวางเซลลที่ดีอีกดวยในเดือนตุลาคม ค.ศ.1994 
ดร.กิลแมน (Dr. Alfred G Gikman) จากมหาวิทยาลัยเท็กซัสกับ ดร.โรดิเวล (Dr.Martin Rodibel) 
จากสถาบันสิ่งแวดลอมแหงชาติไดรับรางวัลโนเบล จากผลงานที่วิจัยทีพ่ิสูจนวาเซลลในรางกาย
ของมนุษยตดิตอกัน โดยวิธีสง และ รับคลื่นวิทยุ และ ดร.โลเรนเซล (Dr.Lee Lorenzen) ไดแสดง
ใหเห็นวา สัญญาณวิทยุนี้เกดิจากน้าํโครงสรางขนาดเล็ก (Clustured or Ringed Water) ซ่ึงอยูใน
เซลลของสื่งมีชีวิต  น้ําที่มีโครงสรางขนาดใหญ (Macrocluster หรือ Bound Water) จะเคลื่อนไหว
และทะลุผานผนังเซลล (Cell Membrane) ลําบาก และยังพบวาเมื่อเรามอีายุมากขึ้น สัดสวนปริมาณ
ของน้ําในรางกาย จะเปนชนิดโครงสรางขนาดใหญ (Bound Water)มากวาชนดิโครงสรางขนาดเล็ก
ทําใหประสิทธิภาพของน้ําโดยรวมในรางกายลดต่ําลง เซลลไดสารอาหาร ออกซิเจน นอยและชา
กวาแตกอน เซลลออนแอและแกตัว อวัยวะของเซลลนั้นทาํงานตางๆ ไมไดเต็มที่คนขราจึงมัก
หยอนสมรรถภาพ   หัวใจสําคัญ คือ คล่ืนแมเหล็กมีผลทําใหโครงสรางของน้ํามาเปนกลุมเล็กลง 
ดร.เกลน ไรน (Dr.Glen Rein) จากสถาบัน Hart Math สหรัฐอเมริกาไดทําการวิจยัและพบวา น้ําเมื่อ
ผานสนามแมเหล็ก (Electromagnetic Field) ซ่ึงอาจจะเกดิมาจากสาเหตุตางๆ เชน คล่ืนเสียง (Sound 
Wave) คล่ืนแมเหล็ก (Magnetic Wave), คล่ืนวิทยุ (Radio Wave), ไมโครเวฟ (Micro Wave), แสง
อุลตราไวโอเลต (Ultra Violet Light), รังสีแกมมา (Gamma Ray) แสงเลเซอร (Laser), แสงอิน
ฟาเรดชนิดไกล (Far Infrared), ฯลฯ ซ่ึง Vibration Frequency ที่ปลอยออกมาทั้งหมดนี้มีคล่ืน
ความถี่ไมเทากัน ผลกระทบตอน้ําโดยคลืน่พลังแมเหล็ก (Electromagnetic Frequency) ที่แผออกมา
จึงมากบางนอยบาง ไปกระทบกับกลุมโมเลกุลที่เกาะกนัอยูขนาดใหญ จนแตกตัวเปนกลุมขนาด
เล็กๆ (Microcluster) แตเมื่อน้ําไหลผานเลยสนามแมเหล็กดังกลาวบางสวน อาจคืนสภาพเปนกลุม
ใหญที่วุนวายอยางเดิม (Chaotic Pattern) โดยทันท ีและบางสวนยังคงอยูในรูปของกลุมขนาดเล็ก



ตอไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดและความถี่ของคลื่นแมเหล็ก ระยะเวลาที่ผานสนามแมเหล็ก รวมทั้ง 
Colloid ที่อยูในน้ํานั้น   

ดร.ลี ลอเรนเซน นักชวีเคมีจากมหาวิทยาลยั California ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนผูทีอ่าง
ผลของการคนพบวา ถาใชแสงเลเซอรยิงกลุมโมเลกุลของน้ํา จะทําใหเกิดกลุมน้ําโครงสรางขนาด
เล็ก (Microcluster Water) อยางคอนขางถาวร ดร.ลี ลอเรนเซน (Dr.Lee Lorenzen)ไดจดลิขสิทธิ์ 
(Patent 5;7 11, 950) วิธีผลิต Clustered Water และเรยีกชือ่วา Cultre Water (เปนอีกชือ่หนึ่งของ 
Structured Water) และถาอยูในเซลลของสิ่งมีชีวิตเรียก Ringed Water ซ่ึงเปนตนตําหรับของน้ํา 
Hado Water ในประเทศญี่ปุน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



น้ําพลังมหัศจรรย 

พลังบําบัดของน้ํา 

รูหรือไมวา น้าํคือหนึ่งในยารักษาโรคจากธรรมชาติ โดยทั่วไปคนเราจะดื่มน้ําก็เมื่อรูสึก
กระหาย  แตจริงๆแลว ความรูสึกกระหายน้าํเปนเพยีงสวนหนึ่ง ในอาการที่รางกายของเราแสดง
ออกมาวากําลังขาดน้ํา จากการศึกษาพบวา รางกายสามารถแสดงความรูสึกหรืออาการกําลังขาดน้ํา
ดวยวิธีตางๆอกีมากมาย การมองขามอาการเหลานี้อาจเปนสาเหตุใหเกดิโรครายแรงหลายโรค ที่
แมแตการรักษาทางการแพทยในปจจุบัน กท็ําไดเพยีงแตบรรเทา แตไมสามารถรักษาใหหายขาดได 
การดื่มน้ําเย็นๆ มีสวนชวยลดอุณหภูมิของรางกาย ชวยใหเลือดจางลงในระดับที่รางกายตองการ 
ชวยขับสารพษิออกมาทางผวิหนังในรูปของเหงื่อ กระตุนการทํางานของไตใหเปนปกต ิและชวย
เพิ่มการเคลื่อนไหวของผนงัลําไส ในขณะที่น้ํารอนมีฤทธิ์ยาสงบประสาท ชวยลดอาการเจ็บปวด 
ตระคริว และการหดเกร็งของกลามเนื้อเกอืบทุกคนรูวา การดื่มน้ําที่มปีริมาณพอเหมาะสมกับ ความ
ตองการมีประโยชนตอสุขภาพ แตสวนใหญมักไมเขาใจวาทําไมถึงเปนเชนนัน้ และจะเกิดอะไรขึ้น
หากรางกายไมไดรับน้ําอยางเพียงพอเนื้อหาที่จะเลาใหฟงตอจากนี ้จะแสดงใหเห็นถึงบทบาทของ
น้ํา ในการปองกันปญหาสุขภาพตางๆที่อาจลุกลามจนกลายเปนโรคราย และยังแสดงใหเห็นถึง
วิธีการตางๆ ในการนําน้ํามาใชเปนปจจัยสําคัญในการรักษาโรคดวยวิธีธรรมชาติ   รางกายของ
คนเราประกอบดวยน้ําถึง 70% ของน้ําหนกัตัว น้ําเปนองคประกอบของทุกอวัยวะ เชน ปอดและ
สมอง จะมีสัดสวนของน้ํามากเปนพิเศษ นอกจากนี ้น้ํายงัเปนสวนประกอบสําคัญของของเหลว
ภายในรางกาย เชน เลือด น้ําเหลือง รวมไปถึงของเสียที่ถูกขับออกจากรางกาย หลังจากผานระบบ
ยอยอาหาร 

กลไกการควบคุมน้ําภายในรางกาย 

ทุกครั้งที่มีการงดจายน้ําประปาในพื้นทีแ่ถวบาน เราจะจดัการปนสวนน้ําที่มีอยูตามลําดับ
ความสําคัญของการใช เชน แบงน้ําสวนใหญไวดื่มหรือทําอาหาร และลดการใชน้ําเพื่อการชําระ
ลางรางกาย หรือในการทํากจิกรรมอื่นๆ ทํานองเดียวกนัเมื่อรางกายของเราไดรับน้ํานอยกวาความ
ตองการ ฮีสตามีน (Histamine) ซ่ึงเปนสารประกอบเคมีทีม่ีอยูทุกเซลลของรางกาย จะเริ่มตนระบบ
การจัดสรรปนสวนน้ํา โดยเลอืกนําน้ําไปยังอวัยวะที่สําคญัๆ ของรางกายกอน เชน สมอง หัวใจ 
และปอด เปนตนระบบการควบคุมจัดสรรปนสวนน้ําในรางกาย นัน้เกิดขึ้นทุกชวงอายุของเรา ซ่ึง
สามารถแบงออกไดเปน 3 ชวง เร่ิมตั้งแตชวงกอนการคลอด ชวงหลังคลอดจนถึงวัยรุน และในชวง
วัยผูใหญ ชวงกอนการคลอด ทารกในครรภจะสงสัญญาณใหแมรูเมื่อตองการน้ํามากขึ้น เพื่อใชใน
การเจริญเตบิโต และการพัฒนาการ เชื่อวาอาการแพทองเปนสัญญาณแรกจากทารกในครรภที่สง



ใหแมรูวา ทารกในครรภตองการน้ํามากขึ้น ระบบการจัดสรรปนสวนน้าํในรางกายเราจะมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อรางกายอยูในชวงอายุ 20 ป หลังนั้นจะคอยๆลดลง ไปตามอายุที่มากขึ้น 
ดวยเหตนุี ้ความรูสึกกระหายน้ําจึงจะลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น และกลายเปนสาเหตุของโรคเรื้อรังบาง
ชนิด เชน ขออักเสบ ความดนัเลือดสูง และอื่นๆ ซ่ึงเปนผลมาจากการไดรับน้ําในปริมารณที่ไม
เหมาะสม ซ่ึงสามารถพบไดในผูสูงอาย ุ
นอกจากนี้การดื่มชา กาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอล และน้ําอัดลมเปนประจําก็อาจเปนสวนหนึ่งที่ทํา
ใหระบบการควบคุมน้ําในรางกายทํางานไมดีเทาที่ควรเมื่ออายุมากขึ้น 

ความสําคัญของน้ําตอสุขภาพ 

น้ําเปนสวนประกอบที่สําคัญในรางกายซึง่ชวย ควบคุมการทํางานของอวัยวะตางๆ ให
เปนไปอยางปกต ินอกจากนีย้ังชวยละลายวิตามินละแรธาตุที่เปนประโยชน รวมไปถึงการนําพา
สารอาหารใหไหลเวยีนไปยงัสวนตางๆของรางกาย ระบบการจัดสรรปนสวนน้ําอยางเหมาะสมของ
รางกายจะชวยใหมั่นใจไดวาน้ําและสารเคมีตางๆ เชน ฮอรโมนและเอนไซมที่ถูกนําพาไปนั้น จะ
ไปถึงอวัยวะทีสํ่าคัญกอนเปนอันดับแรก เชน สมอง หัวใจ ไต และปอด นอกจากนีน้้าํยังมีสวนใน
การนําพาสารเคมีที่ผลิตและหลั่งออกจากอวัยวะตางๆในรางกายแลวปลอยออกทางของเหลว (น้ํา) 
ที่อยูรอบๆ ไปยังสวนตางๆ ของรางกาย และสารเคมีเหลานี้จะมีผลตอการทํางานของอวัยวะตางๆ
ในรางกาย 

บทบาทสําคัญของน้ําในรางกาย 

• น้ําชวยใหทารกในครรภมพีัฒนาการที่สมบูรณแบบ และเติบโตขึ้นเปนผูใหญที่แขง็แรง 
• น้ําชวยสรางพลังงาน และพลังงานนี้จะถูกสะสมในรางกายรวมกับสารเคมีอ่ืนๆ ที่เปนแหลง
พลังงานในรางกาย 
• พลังงานที่ถูกสรางขึ้นจากน้ําในเซลล จะชวยสงกระแสกระตุนเซลลประสาท 
• น้ําชวยสรางสารที่มีลักษณะคลายกาว ซ่ึงจะชวยเชื่อมประสานผนังเซลลใหยึดตดิกนั 
• น้ําชวยรักษาความชุมชื้นของผนังอวัยวะภายในรางกาย 
• น้ําชวยรักษาปริมาณและระดับความเขมขนของของเหลวในรางกาย เชน เลือดและน้ําเหลืองให
เปนปกต ิ
• น้ําชวยควบคุมอุณหภูมิของรางกาย ขับถายสารพิษและสารอันตรายออกจากรางกายผานทาง
ปสสาวะ เหงื่อ และการหายใจ 
• น้ําเปนสิ่งจําเปนตอโครงสรางและการทํางานของผิวหนัง 
• น้ําชวยขนสงสารเคมีที่ผลิตขึ้นจากสมองไปยังสวนตางๆของรางกาย 



เมื่อรางกายขาดน้ํา 

ภาวะขาดน้ําจะเกดิขึ้นเมื่อรางกายสูญเสียน้าํอยางรุนแรง สงผลใหระดบัของโซเดียม โปแตสเซี่ยม 
และคลอไรดในรางกายไมสมดุล โดยปกตแิลวภาวะขาดน้ําจะเกิดขึ้นเมื่อรางกายสูญสียน้ําอยาง
รวดเร็วจากอาการไข ทองรวง และอาเจยีน เปนตน 
เมื่อรางกายของเราประสบภาวะขาดน้ํา เราจะรูสึกกระหายน้ํา ผิวหนังไมมีความยืดหยุน ผิวแหง 
ปสสาวะนอยลง อารมณฉุนเฉียวและสับสน อาการเหลานี้เปนสวนหนึง่ของกลไกตามธรรมชาติ
ของรางกายทีจ่ะแสดงออกมาเมื่อรางกายไมสามารถจัดสรรปนสวนน้าํที่มีอยูนอยนดิใหเพียงพอตอ
ความตองการของอวัยวะสําคัญ อยางไรกต็ามผูที่ประสบภาวะขาดน้ําอาจจะมีมีอาการขางตนเลยก็
ได หากภาวะนั้นเกดิขึ้นกับบางเซลล หรือบางอวัยวะของรางกาย 

สัญญาณของการขาดน้ํา 

ความรูสึกกระหายน้ําเปนอาการแรกที่รางกายแสดงออกมาเมื่อไดรับน้าํไมเพียงพอ แตในกรณีที่
ภาวะขาดน้ําเกดิขึ้นกับบางสวนของรางกาย เราอาจจะไมรูสึกกระหายน้าํเลยก็ได 
การที่อวัยวะแตละสวนไดรับน้ําไมเพยีงพอ จะสงผลใหอวัยวะนั้น ทํางานผิดพลาด อาการหรือสัณ
ญาณที่รางกายแสดงออกมาจะขึ้นอยูกับอวยัวะที่ไดรับผลกระทบ การเจบ็ปวดเรื้อรังและอาการแพ
ตางๆ เปนอาการที่พบไดบอยเมื่ออวยัวะบางสวนทํางานไดอยางจาํกัด เนื่องจากภาวะขาดน้ํา
เร้ือรัง   เมื่อวัยวะใดๆ ก็ตามเกิดการขาดน้ํา สมองจะควบคุมการใชน้ํา โดยหล่ังฮีสตามนีออกมา 
ระบบจัดสรรปนสวนน้ําก็จะเริ่มทํางานอาการปวด เปนอาการที่บอกใหรูวาอวยัวะบางสวนกําลัง
ประสบภาวะขาดน้ํา อาการปวดที่พบไดบอยเนื่องจากการขาดน้ํา เชน ปวดทองหลังอาหาร ปวด
ศรีษะ ปวดตามขอ 

ปวดขอตอเพราะขาดน้ํา 

ผูเชี่ยวชาญทางการแพทยบางคนบอกวา การปวดตามขอตอก็เปนอาการหนึ่งในอาการที่
รางกายแสดงออกมาเมื่อเกิดภาวะขาดน้ํา ในบริเวณจุดเชือ่มตอของกระดูก 2 ช้ิน ที่เกดิอาการนั้น 
โดยปกติบริเวณสวนกลางกระดูกทั้ง 2 ช้ิน ในขอตอจะมโีครงสรางปองกันพิเศษที่เรียกวากระดูก
ออน (Cartilage) ซ่ึงมีสวนประกอบเปนน้ํามากกวากระดกูธรรมดา (ที่มคีวามแข็งมากกวา) น้ําใน
กระดกูออนจะทําหนาทีเ่ปนสารหลอล่ืนและชวยใหปลายกระดูกที่เชื่อมตอกัน ทั้งสองปลาย
สามารถเคลื่อนไหวไปมาได อยางอิสระระหวางการเคลือ่นไหว เซลลกระดกูออนบางสวนจะตาย
และถูกขจัดออกไป เซลลที่ตายเหลานีจ้ะถูกแทนที่ดวยเซลลใหม 



อาการปวดหลังสวนลาง 

การขาดน้ําที่กระดูกสันหลังอาจทําใหเกิดอาการปวดหลังสวนลางได ขอตอในกระดูกสัน
หลังบริเวณทีม่ีน้ํามากกวาสวนอื่นๆ จะมีอยู 2 บริเวณ บริเวณแรกจะอยูในสวนผิวของกระดกูออน
ใกลกับกระดูกสันหลัง บริเวณที่สองอยูในสวนกลางของหมอนรองกระดูกที่คัน่ระหวางกระดูกสอง
ทอนน้ําที่ผิวกระดูกออนจะชวยในการหลอล่ืน เชนเดยีวกันกับในสวนขอตอของขอมือและขา สวน
น้ําในหมอนรองกระดูกจะชวยในการรับน้าํหนักประมาณ 75% ของน้ําหนักของรางกายสวนบน 
โดยมีเนื้อเยื่อรอบหมอนรองรองกระดูก ชวยรับน้ําหนกัของรางกายสวนที่เหลือ 25% 
น้ําในขอตอของกระดูกสนัหลัง จะหมุนวนไปตามชอง ที่มีลักษณะเปนสุญญากาศ แพทยสวนใหญ
จึงแนะนําใหผูปวยที่มีอาการคปวดหลังออกกําลังเพื่อบริหารกลามเนื้อที่อยูรอบๆ กระดูกสันหลัง
เพื่อลดอาการปวด การออกกําลังกายแบบนี้จะชวยเพิ่มการไหลเวยีนของน้ํา เพราะจะดึงเขาไปสู
บริเวณสุญญากาศในกระดกูสันหลัง การดืม่น้ํามากขึ้น ไมเพียงแตจะชวยรักษาปริมาณน้ําตามปกติ
ในขอตอเหลานี้ แตยังชวยเพิม่ประสิทธิภาพ ในการทํางานของระบบการควบคุมน้ําในแผนหมอน
รองกระดูกอกีดวย  ส่ิงสําคัญที่ควรรูก็คือ การออกกําลังกายอยางเหมาะสมและสม่ําเสมอ รวมถึง
การจัดวางทาทางของรางกายในขณะยืน เดิน นั่ง หรือนอนจะชวยปองกันการปวดหลัง เพราะน้ําใน
กระดกูจะสามารถไหลเวียนไดด ีหากรูจักออกกําลังกาย และวางทาทางอยางถูกตอง 

แอลกอฮอลกบัระดับน้ําในรางกาย 

แอลกอฮอลสงผลกระทบตอระดับน้ําในรางกายดวยเหตผุล 2 ประการ คือ มันจะยับยัง้การ
หล่ังวาโซเพรสซิน และทําใหเกิดภาวะขาดน้ําเรื้อรัง ในบางสวนของรางกาย 
แอลกอฮอลจะยับยั้งการหลั่งฮอรโมนวาโซเพรสซินจากตอมพิทูอิทารี การลดลงของวาโซเพรสซิน
จะสงผลกระทบตอกลไกการควบคุมน้ําของรางกาย ทําใหความเครียดเพิ่มขึ้น และกระตุนการหลัง
ฮอรโมนบางชนิดมากเกินไป เชน เอนดอรฟนส (Endorphins) ซ่ึงมีฤทธิ์เปนสารเสพติด 
การไดรับแอลกอฮอลและคาเฟอีน (ที่มีอยูในกาแฟ เครื่องดื่มโคลา)และอื่นๆเปนประจํา จะทําให
เกิดภาวะขาดน้ําเรื้อรัง ในบางอวัยวะของรางกายในสถานการณดังกลาว หากเซลลประสาทตองการ
น้ํามากขึ้น การไหลเวยีนของเลือดบริเวณเสนประสาทกจ็ะเพิ่มมากขึ้น สงผลใหมีการหลั่งฮีสตามีน
ออกมาจากเซลลอยูตลอดแนวเสนประสาท การมีฮิสตามีนปริมาณสูงเปนเวลานานๆ จะทําใหเซลล
ประสาทเกิดการอักเสบ และเมื่อัตราการถูกทําลายของเซลลประสาท มีมากวาอัตราการซอมแซม
หรือการเกิดขึน้ใหม ก็จะทําใหเกิดอาการประสาทเสื่อมหรือประสาททาํงานผิดพลาด 

 



น้ํากับโรคความดันโลหิตสูง 

เมื่อมีการขาดน้ําสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย กลไกการควบคุมน้ําในรางกายจะหาน้ํามา
ทดแทนสวนที่ขาดไป โดยจะดึงเอาน้ําทีม่ีอยูในเซลลมา 66% สวนที่เหลือจะดึงจากน้ําภายนอก
เซลล 26% และจากเลือด 8% และเพื่อใหเลือดคงอยูตามปกติ เสนเลือดฝอยบางสวนจะปดลง และ
นําน้ําทั้งหมดเขาสูเลือด โดยปกติแลวเสนเลือดฝอยตามสวนตางๆ ของรางกายจะมสีวนอยางมาก
ในการกําหนดปริมาณเลือดทีไ่หลเวยีนในรางกาย ดังนั้นการปดเสนเลือดฝอยจะเพิ่มแรงตานของ
การไหลเวยีนของเลือดที่อยูรอบๆ การเพิม่แรงตานตอการไหลของเลือดจะนําไปสูการเกิดโรคความ
ดันโลหิตสูง 
อยางไรก็ตามการดื่มน้ําเพยีงอยางเดยีว ไมสามารถปองกันหรือควบคมุโรคความดันโลหิตสูงได 
เพราะยังมีปจจัยสําคัญอื่นๆ ที่มีผลเกิดโรคนี้ แตการไดรับน้ําปริมาณทีเ่หมาะสมจะชวยชะลอการ
เกิดโรคความดันโลหิตสูงหรือลดลงความรุนแรงของโรคได 

น้ํากับภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง 

หากตรวจพบวามีคอลเรสตอรอลในเลือดสูง อาจเปนการบอกใบใหรูวา เซลลในรางกาย
กําลังสูญเสียความสามารถ ในการดึงน้ําผานผนังเซลล เพราะคอเลสเตอรอลจะทําหนาที่เสมือน
ซีเมนตตามธรรมชาติ ที่ชวยปดชองวางหรอืรูผนังเซลล ทําใหน้ําผานเขาไปไมได ผูเชี่ยวชาญทาง
การแพทยบางทานใหความเห็นวา การพบคอเลสเตอรอลมากเกินปกตทิี่ผนังเซลล เปนกลไกตามะ
รรมชาติที่รางกายใชปองกันไมไหเซลลสูญเสียน้ํา เพราะเมื่อเซลลประสบภาวะขาดน้ํา น้ําก็จะ
สูญเสียคุณสมบัติในการ เปนตัวเชื่อมประสานผนังเซลลเขาดวยกันหากรางกายไดรับน้ําเขาไปไม
เพียงพอกอนกนิอาหาร เลือดจะมีความเขมขน และกอใหเกิดกระบวนการดึงน้ําออกจากผนังเซลล 
สงผลใหน้ําสูญเสียคุณสมบัติในการเชื่อมผนังเซลลเขาดวยกัน รางกายจึงปลดปลอยคอเลสเตอรอล
ออกมาเพิ่มมากขึ้น เพื่อปองกันการสูญเสียน้ํา 

น้ํากับโรคอวน 

สมองเปนอวัยวะที่มีความรูสึกไวตอระดับการพลังงาน ที่จะถูกนํามาใชในการทํางาน หาก
สมองมีพลังงานต่ําเกินไป มันจะกระคุนใหเกิดความรูสึกกระหายและหิว โดยปกตแิลวฮอรโมนจะ
ทําหนาที ่ใหเกิดกระบวนการสรางพลังงานจากไขมนัทีส่ะสมไวในรางกาย แตเนื่องจาก
กระบวนการนี้ใชระยะเวลานาน ในขณะที่สมองตองการใชพลังงานอยางเรงดวน สมองจึงหันไป
พึ่งพาพลังงานจากน้ําตาลในเลือด นอกจากนี้สมองยังจําเปนตองใชน้ําในการสรางกระแสไฟฟา 
เพื่อสงคําสั่งผานไปยังสวนตางๆ ของรางดวยเพราะเหตนุี้ ความรูสึกหวิและกระหายที่เกิดขึ้น



รวมกันจึงเปนการบงชี้วาสมองกําลังตองการพลังงานมากขึ้นอยางเรงดวน 
การดื่มน้ําในปริมาณที่เหมาะสมกอนกินอาหารจะชวยลดความรูสึกกระหายและชวยปองกันการกนิ
อาหารมากเกนิไป หากไดรับน้ําไมเพยีงพอเราจะรูสึกหวิอยางรุนแรง กินอาหารมากขึ้น และบอย
ขึ้นกวาปกต ิทั้งนี้เพื่อใหมีน้ําตาลไปเลี้ยงสมองนั่น 
พลังงานที่ไดรับจากอาหารมเีพียง 20% เทานั้นที่สงผานไปที่สมอง พลังงานที่เหลือใชจะถูกเกบ็ไว
ในรูปของไขมนั ในทางตรงขาม หากสมองไดรับพลังงานจากน้ํามากเพียงพอแลว น้ําสวนเกนิจะถูก
ขับออกมาในรูปปสสาวะ ดงันั้นการดื่มน้ํามากๆ จึงเปนการลดความเสี่ยงในการเปนโรคอวนได
อยางมาก 

น้ํากับโรคหืดและอาการภูมิแพ 

โรคหืดเปนโรคของระบบทางเดินหายใจ โดยผูปวยจะมอีาการหายใจติดขัด และมเีสียงดัง
หวีด เนื่องมาจากการบีบรัดตวัของชองทางเดินหายใจ สวนใหญจะเกิดขึน้เมื่อผูปวยเผชิญกับสาร
หรือส่ิงที่กอใหเกิดอาการแพ การไอหรือจาม สามารถทําใหปอดสูญเสียน้ําสูภายนอกไดจํานวนไม
นอย ดวยเหตนุี้ ฮีสตามีนจึงเขามามีบทบาทสําคัญในการปองกันการสูญเสียน้ํา โดยเมื่อรางกาย
เผชิญกับวัตถุหรือสารที่ทําใหเกิดอาการแพ เซลลในปอดจะหลั่งฮีสตามีนออกมา สงผลใชชองทาง
เดินหายใจเกดิการบีบรัดตัว  เพื่อลดการสูญเสียน้ําของปอด การหดตัวนีจ้ะเกิดขึ้นเพียงชั่วครู ไม
นานรางกายของเราก็จะกลับมาหายใจไดตามปกติแตปอดของผูปวยดวยโรคหอบหืด จะสามารถ
หล่ังสารฮีสตามีนออกมาไดมากกวาปกต ิสงผลใหการบีบรัดตัวของชองทางเดินหายใจเกิดขึน้นาน
กวาปกติดวยเชนกัน ผูปวยจงึประสบภาวะขาดอากาศหายใจ      จากการศึกษาในสัตวพบวา การ
ไดรับน้ําเพิ่มมากขึ้น อยางตอเนื่องทุกวันเปนเวลา 1-4 สัปดาห จะชวยลดการสรางฮีสตามีน และยัง
ชวยลดอาการแพสารหรือวตัถุที่เคยแพใหนอยลงดวย ผูเชี่ยวชาญทางการแพทยบางทานให
ความเหน็วา การดื่มน้ําในปรมิาณที่พอเหมาะสมอาจชวยควบคุมความรนุแรงของอาการหอบหืดได 
อยางไรก็ตาม แมการดื่มน้ํามากๆ จะไมสามารถชวยควบคุมโรคหอบหืดไดในทันทีทนัใด แตการ
ดื่มน้ําราว 10 แกวตอวัน เปนเวลา 2-3 สัปดาห จะชวยทาํใหเซลลทุกเซลลในรางกายมีน้ําในปริมาณ
ที่เหมาะสม และถือไดวาเปนหนึ่งในพลังแหงการบําบดัรักษาโรคดวยน้ํา 

 
 

 

 

 



ดื่มน้ําวันละเทาไรดี 

เปนเรื่องยากทีจ่ะระบุปริมาณน้ําที่แนนอนที่แตละคนตองการ เพื่อทําใหทุกอวัยวะใน
รางกายยังคงทาํงานไดตามปกต ิทั้งนี้เพราะปริมาณน้ําที่รางกายตองการขึ้นอยูกับหลายปจจยั เชน 
อายุ สภาพภูมอิากาศ ฤดูกาล กิจกรรม ชนดิของอาหารที่กิน ปริมาณของเครื่องปรุงรสและ
เครื่องเทศที่ใชในการปรุงอาหาร ปริมาณน้าํในอาหาร รวมถึงปริมาณของเกลือที่ไดรับในแตละวนั
โดยปกติเราจะไดรับน้ําราว 2 ใน 3 ของปริมาณที่รางกายตองการในแตละวัน ผูเชีย่วชาญดาน
สุขภาพจึงแนะนําวา เราควรดื่มน้ําเพิ่มอกี 8-10 แกว ทุกวัน เพื่อใหไดรับน้ําในปริมาณที่ครบถวน
ตามที่รางกายตองการ และอาจจําเปนตองดื่มน้ํามากขึ้นเมื่อรูสึกเหนื่อยหรือเสียเหงื่อมากเราควร
หลีกเลี่ยงการดื่มน้ําระหวางการกินอาหาร เพราะมันสงผลกระทบตออาหารที่กําลังเคีย้วอยูและการ
หล่ังของน้ําลาย น้ําจะไหลผานกระเพาะอาหารไปภายใน 5-10 นาที หลังการดื่ม ซ่ึงอาจทําใหอาหาร
บางสวนที่กินเขาไปไหลผานไปพรอมกับน้าํ นอกจากนี้น้าํจะทําใหน้ํายอยในกระเพาะอาหารเจือ
จาง และอาหารไมไดรับการยอยอยางสมบรูณ ดังนั้นเราจงึควรดื่มน้ําเมือ่กระเพาะอาหารวาง คือดื่ม
ในชวง 1-1.5 ช่ัวโมงกอนอาหาร หรือ 3 ช่ัวโมงหลังกินอาหารการสังเกตสีของปสสาวะก็เปนอกีวธีิ
หนึ่ง ที่นิยมนํามาใชในการวิเคราะหวาควรดื่มน้ํามากเทาไร จึงจะเพียงพอตอความตองการของ
รางกาย ถาปสสาวะเปนสีเกอืบใส หมายถงึรางกายทุกสวนของเรามีน้าํเพียงพอแลว แตหากมีสี
ออกไปทางสีเหลือง แสดงวาไตตองทําอยางหนักเพื่อขจดัของเสีย เนื่องจากเลือดมีปริมาณน้ําไม
เพียงพอแพทยผูเชี่ยวชาญบางทานแนะนําวาควรจิบน้ําทีละนอย แลวอมไวในปากสักครูเพื่อใหผสม
กับน้ําลาย แลวคอยกลืน 

 

ความเครียดกับระดับน้ําในรางกาย 

ความเครียดจะสงผลตอการหล่ังฮอรโมนหลายชนิด ฮอรโมนเหลานี้จะเพิ่มปริมาณความข
มขนมากขึ้นจนกวาความเครียดจะจางหายไป ดวยเหตทุี่รางกายไมสามารถแยกแยะชนิดของ
ความเครียดได จึงหล่ังฮอรโมนชนิดตางๆ ออกมามากเกินไป ทําใหรางกายสูญเสียน้ํา ตอไปนี้
ฮอรโมนสวนหนึ่ง ที่รางกายหลั่งออกมาในปริมาณมากเมือ่เกิดความเครียด 
• เอนดอรฟน (Endorphins) 
ฮอรโมนกลุมนี้จะถูกหล่ังออกมาจากตอมพิทูอิทารี การหลั่งฮอรโมนกลุมนี้ออกมามากเกินไป จะมี
ผลทําใหเกิดความผิดพลาดในการตอบสนองตอความเจบ็ปวดของรางกาย 
• คอรติโซน (Cortisone) 
เปนสารประกอบที่สังเคราะหขึ้นภายในตบั การปลอยใหมีการหลั่งคอรติโซนออกมาเปน
เวลานานๆ จะมีผลทําใหอาหาร และน้ําทีสํ่ารองไวในรางกายลดลงอยางมาก 



• โปรแลกติน (Prolactin) 
โปรแลกตินเปนฮอรโมนที่หล่ังออกมาจากตอมพิทูอิทารี และมีหนาที่ชวยสรางน้ํานมภายหลังการ
คลอดลูก ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา การหลั่งฮอรโมนโปรแลกตินออกมาในปริมาณที่มากเปน
ระยะเวลานาน สามารถกอใหเกิดเนื้องอกในเตานมของหนูทดลองได นักวิชาการทางการแพทยบาง
ทานเชื่อวา ในกลุมผูหญิงซึ่งมีการหลังฮอรโมนโปรแลกตินเพิ่มมากขึน้ เนื่องจากภาวะขาดน้ําเรื้อรัง
จะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกดิเนือ้งอกในเตานม 
• วาโซเพรสซิน (Vasopressin) 
เปนกลุมฮอรโมนที่หล่ังจากตอมพิทูอิทารี มีหนาที่เกีย่วของกับการจัดสรรปนสวนน้ําไปตามลําดับ
ความสําคัญของอวัยวะ ในกรณีที่เกดิภาวะขาดน้ํา เซลลประสาทจะสรางวาโซเพรสซินมากกวา
เซลลอ่ืนๆ ของรางกาย 

 

เมื่อไรท่ีควรด่ืมน้ํามากกวาปกติ 

นอกเหนือจากการดื่มน้ําเพื่อสุขภาพที่ดีที่ไดกลาวไปแลว เราควรดื่มน้ํามากๆในกรณตีอไป 
• เพื่อเพิ่มปริมาณเลือด เราจําเปนตองดื่มน้ําตามมากๆ เพื่อเพิ่มปริมาณเลอืดระหวางวนัเราควรดื่ม
น้ําตามมากๆ เพื่อเพิ่มปริมาณเลือด ระหวางวันเราควรดืม่น้ํามากที่สุดราว ?-1 แกว ในแตละครั้ง 
และใหบอยเทาที่เปนไปได น้ําปริมาณนีจ้ะมีคาเทากับ 130-138 มิลลิลิตร ในแตละครั้ง 
• เปนไข เมื่อเปนไขเราควรดื่มน้ําอยางนอย 1 แกว ทุกชัว่โมง เพื่อชดเชยกับปริมาณน้ําที่สูญเสียไป
จากการระเหยออกไปทางผิวหนัง การที่น้ําระเหยออกไปจะชวยลดความรอนจากอาการไข ทําให
รางกายเย็นลง นอกจากนี้ยังชวยลดอัตราการเปลี่ยนแปลงสารอาหารเปนพลังงานและโปรตีนใน
รางกายลดการสรางความรอน และเพิ่มอัตราการกําจัดของเสียออกจากรางกาย 
• ติดเชื้อในทางปสสาวะ การดื่มน้ํามากๆระหวางที่มกีารติดเชื้อในทางเดนิปสสาวะจะชวยเพิ่มการ
ผลิตปสสาวะและลางเอาเชือ้โรคออกไปไดเร็วข้ึน 
• เมื่อเปนโรคปวดตามขอหรือกลามเนื้อ ผูที่มีอาการเกี่ยวของกับการบวมของขอตอ กลามเนื้อขอตอ 
จะทําใหรูสึกปวด เคลื่อนไหวไมสะดวกหรือรุนแรง จนทําใหกลามเนื้อหรือขอตอเกิดการเสื่อม ผูที่
เปนโรคนี้ควรดื่มน้ํามากๆ เพราะจะชวยเจอืจางเลือดและระดับของกรดยูริก (ซ่ึงเปนผลพลอยได
จากกระบวนการเปลี่ยนแปลงสารอาหารเปนโปรตีน) ที่ปะปนอยูในเลือดใหถูกขับออกไปพรอม
ปสสาวะ 

 

 



เกร็ดความรู 

เราสามารถรักษาโรคกระเพาะอาหารอักเสบและอาการจกุเสียดไดดวยตนเอง โดยการเพิ่ม
ปริมาณน้ําที่ไดรับในแตละวันใหมากขึน้อีก 2.5 ลิตร โดยปกตหิากทานทําตามคําแนะนํานี้ อาการ
จุกเสียด แนนทอง และปวดทองจะหายไปภายในเวลา 2-3 วัน แตสําหรับบางราย กวาจะเห็นผลอาจ
ตองใชเวลา 2-3 อาทิตย ในกรณีของโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือโรคที่เกี่ยวของกบัถุงน้ําดี 
แพทยมกัแนะนําใหเพิ่มอาหารประเภทผักสด ผลไม และหลีกเลีย่งอาหารที่มีไขมันสูง 

 


