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ก่อนอื่นก็ต้องกราบเรียนคุณเอเลน หวง ผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาด บริษัท
จาปิน (กรุงเทพ) จำ�กัด สมาชิกจาปินและผูม้ เี กียรติในเข้ามาในงานทุกท่าน ดิฉนั ก็รู้สึก
เป็นเกียรติและรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ได้รับความสนใจเข้าร่วมประชุมมากมาย
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ดิฉันก็ขอเริ่มการบรรยายในบรรยากาศที่เป็นกันเองถึง
แม้ว่าจะเป็นการบรรยายในเชิงวิชาการ ทุกท่านสามารถยกมือถามได้ถ้าดิฉันพูดเร็ว
หรือเกิดความไม่เข้าใจ ไม่ชัดเจนตรงไหน ยกมือขึ้นถามได้เลยค่ะ  
ขอเริม่ ต้นด้วยการมาท�ำความรูจ้ กั นำ�้ พลังแม่เหล็กกันนะคะ จุดประสงค์ทที่ �ำ
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ขึ้ น มา เนื่ อ งจากดิ ฉั น เคยมางานของจาปิ น ก็ มี ค นมาแชร์
ประสบการณ์ให้ฟงั ว่าดืม่ น�ำ 
้ i WATER แล้ว ดีแบบนัน้ ดีแบบนี้ ดิฉนั ก็เริม่ สนใจว่า
นำ�้ นีด้ จี ริงหรือไม่ และถ้าเราสามารถดูแลสุขภาพของเราได้งา่ ยๆ ด้วยการดืม่ นำ�้ เยอะๆ
ในแต่ละวัน มันเป็นอะไรที่ท�ำได้ง่ายมาก เพราะปกติมนุษย์เราต้องดื่มน�้ำทุกวัน
อยู่แล้ว และถ้าน�้ำมีประโยชน์จริงต่อสุขภาพ ผลงานวิจัยครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อ
หลายๆ คน จึงสนใจท�ำการศึกษาเรื่องนี้
ส�ำหรับขอบเขตที่จะพูดในวันนี้ก็จะพูดในเรื่องของประโยชน์และความ
ส�ำคัญของน�้ำ  ว่าน�้ำมีความส�ำคัญต่อชีวิตของเราอย่างไรบ้าง และที่เขาพูดถึงผลึก
ของน�้ำ  เคยได้ยินไหมคะ ปกติเราเห็นน�้ำก็จะเห็นเป็นน�้ำใสๆ แต่เขาว่ากันว่าน�้ำมี
ผลึกนี่มีจริงหรือเปล่า และน�้ำกลุ่มโมเลกุลเล็กหรือที่เรียกกันว่าน�้ำพลังแม่เหล็ก
เป็นอย่างไร
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ตามที่หลายๆ ท่านได้กล่าวกัน น�้ำเป็นสิ่งส�ำคัญต่อชีวิต เป็นค�ำกล่าวที่เป็น
จริงทีไ่ ม่สามารถปฏิเสธได้ ดิฉนั จะขอพูดประโยชน์ของนำ�้ ให้ฟงั เป็นประเด็นๆ ไปนะคะ
- สร้างปฏิกิริยาเคมีในร่างกาย
- หล่อลื่นอวัยวะต่างๆ เช่น ดวงตา ข้อต่อ เยื่อหุ้มหัวใจ
- ช่วยในการลำ�เลียง โดยผ่านทางเลือด
- ช่วยในการย่อยและดูดซึมสารอาหาร
- ช่วยในการขับถ่ายของเสีย ผ่านทางปัสสาวะ อุจจาระ หายใจ และเหงื่อ
- ช่วยรักษาอุณหภูมิของร่างกาย
- รักษาสมดุลในร่างกาย
- ช่วยทำ�ให้ผิวพรรณสดใส
ร่างกายของคนเรานั้นมีส่วนประกอบหลักก็คือน�้ำ  ในแต่ละอวัยวะก็มีน�้ำ
เป็นส่วนประกอบที่แตกต่างกัน เช่น สมองมีน�้ำอยู่ 85% หัวใจ 75% ปอด 80%  
ตับ 90%  กล้ามเนื้อ 75%  และที่มากที่สุดก็คือเลือด 92%
การที่เราจะรักษาควบคุมน�้ำในร่างกาย เราต้องมาดูกันว่าร่างกายของเรา
ต้องการน�ำ้ เท่าไร และมีการสูญเสียน�ำ้ ไปอย่างไรบ้าง  ปกติรา่ งกายของเราจะสูญเสีย
น�้ำไปวันละประมาณ 2,500 cc.  โดยแบ่งเป็น
- ทางปัสสาวะประมาณ 1,500 cc. ต่อวัน
- ทางอุจจาระประมาณ 200 cc. ต่อวัน
- ทางเหงื่อประมาณ 500 cc. ต่อวัน
- ทางละอองน�้ำในลมหายใจออกประมาณ 300 cc. ต่อวัน
การที่เรามีการสูญเสียน�้ำ  ท�ำให้ร่างกายของคนเรามีความต้องการน�้ำ  เพื่อ
ความสมดุลของน�้ำในร่างกาย เราจึงควรดื่มน�้ำอย่างน้อยวันละ 1,500 cc. ซึ่งน�้ำดื่ม
ในที่นี้คือน�้ำดื่มจริงๆ ไม่นับรวมเครื่องดื่มอื่นๆ เช่น นม, ชา, กาแฟ หรือน�้ำในผัก
น�้ำในผลไม้   น�้ำในผักหรือผลไม้ถือเป็นน�้ำในอาหาร ซึ่งมีประมาณวันละ 800 cc.   
และน�้ำที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีในร่างกายหรือที่เรียกว่า เมตาบอลิซึ่ม อีกประมาณ
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วันละ 200 cc.  ฉะนั้นเพื่อรักษาสมดุลของน�้ำในร่างกาย และรักษาสุขภาพของ
พวกเรา เราก็ควรดื่มน�้ำอย่างน้อยวันละ 2 ลิตร  ซึ่งอาจจะมากน้อยขึ้นลงตามภาวะ
ของอากาศด้วย
ที่กล่าวไปนั้นเป็นความรู้เบื้องต้น ต่อมาเราก็ได้มีการศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งก็มี
ความรู้จากหนังสือหลายๆ เล่ม อย่างเช่นหนังสือ “Water for Life” ของ
ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ วรคามิน ที่เขียนถึงเรื่องน�้ำ  และพูดถึงน�้ำพลังแม่เหล็ก
น�้ำกลุ่มโมเลกุลเล็ก  อีกเล่มคือ “น�้ำประจุพลังบ�ำบัดโรค” เล่มต่อไป “มหัศจรรย์
แห่งน�้ำ ค�ำตอบเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”  น�้ำมีสิ่งแปลกๆ มากมายที่เราไม่เคยรู้ เราเห็น
แต่เป็นน�้ำใสๆ ธรรมดา   อีกเล่มหนึ่งก็คือ “Water for Life”  นี่คือที่ได้ศึกษามา
ซึ่งก็ขอแชร์ประสบการณ์ความรู้ที่ได้อ่านหนังสือดังกล่าวมา
อย่างในหนังสือชื่อ The messages from water 2001 ซึ่งเขียนโดยนัก
วิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นชื่อ มาซารุ อิโมโตะ กล่าวไว้ว่า น�้ำนั้นมีผลึก ซึ่งน�้ำจากแต่ละ
แห่งนั้นก็จะมีผลึกที่แตกต่างกัน เราจะสามารถมองเห็นผลึกของน�้ำด้วยการน�ำน�้ำ
ไปแช่เย็นที่อุณหภูมิ -20 องศา และน�ำกลับมาท�ำให้อุณหภูมิอยู่ที่ -5 องศา จะ
ท�ำให้เราสามารถเห็นผลึกของน�้ำผ่านทางกล้องจุลทรรศน์  หนังสือได้ยกตัวอย่าง
ไว้ว่า ถ้าเราเขียนค�ำว่า ขอบคุณ ด้วยภาษาต่างๆ ไปวางไว้ที่น�้ำ  ผลึกของน�้ำนั้นจะ
สวยงาม แต่เราเขียนค�ำด่าทอ ไอ้บ้า  You Fool หรือบัดซบ ฉันจะฆ่าแก ไปไว้ที่น�้ำ 
ผลึกของน�้ำก็จะไม่สวย
อีกตัวอย่างก็คือข้าวที่เราทาน ที่มีส่วนประกอบของน�้ำ ถ้าเราทิ้งไว้เฉยๆ ไม่
สนใจก็เกิดราซึ่งเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าเกิดเราขอบคุณ ขอบคุณน�้ำ  ขอบคุณข้าว ข้าว
ก็จะไม่เสียไว หรือถ้าเราด่าทอข้าวเป็น ไอ้โง่ ไอ้บ้า ก็ท�ำให้ข้าวเสียไวขึ้น ซึ่งสิ่งนี่ก็
คือการสื่อสารที่น�้ำบอกให้เราทราบ บ่งบอกว่าน�้ำนั้นสื่อสารได้   น�้ำในที่ต่างๆ ก็จะ
มีผลึกไม่เหมือนกัน  อย่างเช่นน�้ำก่อนและหลังท�ำพิธีสวดมนต์ ผลึกที่ได้ก็จะเปลี่ยน
แตกต่างกันไป ซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะมาอธิบายโยงกับพิธีทางพุทธศาสนาของไทย
เราได้หรือเปล่าที่ว่า รวมพลังสวดมนต์ แล้วพลังจิตนั้นสามารถเข้าไปในน�้ำ  โดย
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พิสูจน์ออกมาเป็นรูปธรรมได้   บ้านไหนที่มีผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะเชื่อว่าใครเป็นอะไรรักษา
หายกันได้ด้วยน�้ำมนต์ แต่เมื่อมาศึกษาตรงนี้ ก็พอจะเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นความจริง
นอกจากนี้แล้ว น�้ำในแต่ละที่ที่มีผลึกไม่เหมือนกัน ก็อย่างเช่น ในประปาใน
กรุงเทพฯ ฮิโรชิมา ที่มีผลึกไม่สวย  แต่ในกรุงบัวโนสไอเรส  นิวยอร์ก ผลึกจะสวย  
ซึ่งนั่นจะบ่งบอกถึงคุณภาพของน�้ำในแต่ละที่ ในประเทศญี่ปุ่นได้มีการท�ำการศึกษา
ว่า น�ำ้ ทีม่ ผี ลึกทีไ่ ม่สวยงาม หากเข้าสูก่ ระบวนการของเครือ่ งผลิตนำ 
�้ ก็จะสามารถท�ำให้
น�้ำมีผลึกที่สวยงามได้ เพราะฉะนั้น น�้ำจึงมีการเปลี่ยนแปลงได้ ถึงแม้ภายนอกแล้ว
มองเห็นเป็นน�้ำใสๆ ธรรมดา  แต่เมื่อศึกษาถึงคุณสมบัติทางฟิสิกส์แล้ว จะเห็นถึง
ความแตกต่างกันไปของน�้ำแต่ละที่ ซึ่งเป็นที่มาของน�้ำพลังแม่เหล็ก                                                
น�ำ้ พลังแม่เหล็กเป็นอย่างไร? นำ�้ พลังแม่เหล็กก็คอื น�ำ้ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบทาง
ฟิสกิ ส์จากพลังงานแม่เหล็ก ท�ำให้มกี ารปรับโครงสร้างให้กลุม่ โมเลกุลมีขนาดเล็กลง
เหลือ 6 โมเลกุลต่อกลุม่ และจะท�ำให้เกิดผลึกได้ สมมติวา่ มีแท่งแม่เหล็กอยูต่ รงกลาง
แล้วน�ำ้ ก่อนเข้าจะมีโมเลกุลขนาดใหญ่และไม่เป็นระเบียบประมาณ 10 – 20 โมเลกุล
ต่อกลุ่ม หลังจากที่น�้ำผ่านแม่เหล็กออกมาแล้วก็จะกลายเป็นน�้ำที่มีกลุ่มโมเลกุล
ขนาดเล็กซึ่งมีการจัดเรียงโมเลกุลที่เป็นระเบียบ และมีโมเลกุลเพียงกลุ่มละ 5 – 6
โมเลกุล  เซลล์ในร่างกายมนุษย์แต่ละเซลล์กจ็ ะมีชอ่ งว่างส�ำหรับให้นำ�้ ผ่านเข้าออกได้
ถ้าเป็นน�้ำกลุ่มโมเลกุลใหญ่ซึ่งจะประกอบไปด้วยกลุ่มโมเลกุลน�้ำประมาณ 10 – 20
โมเลกุลต่อกลุม่ หรือนำ�้ กลุม่ โมเลกุลปกติกต็ าม ก็จะไม่สามารถผ่านเข้าไปในเซลล์ได้
ของเสียภายในก็จะไม่สามารถถูกขจัดออกมาได้ แต่เมื่อไรก็ตามที่น�้ำกลายเป็นน�้ำ
กลุม่ โมเลกุลเล็ก น�ำ้ ก็จะซึมผ่านเข้าไปสูร่ า่ งกายได้งา่ ยกว่า และสามารถขจัดของเสีย
ภายในเซลล์  นี่ก็คือคุณสมบัติที่แตกต่างกันของน�้ำกลุ่มโมเลกุลใหญ่ และน�้ำกลุ่ม
โมเลกุลเล็ก
ดังนั้นประโยชน์ของน�้ำพลังแม่เหล็กหรือน�้ำกลุ่มโมเลกุลเล็ก ได้แก่
- ป้องกันโรคหัวใจ
- ป้องกันโรคหัวใจและสมองขาดเลือด
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- ป้องกันโรคเก๊าท์และโรคนิ่วในไต
- ป้องกันโรคปวดข้อ
- ป้องกันโรคมะเร็ง ที่ปัจจุบันเราได้ยินกันบ่อย
- ช่วยชะลอความชรา
- มีรสอร่อยและแก้กระหายน�้ำได้เร็ว
- ช่วยให้นอนหลับสบาย
แล้วท�ำไมน�ำ้ กลุม่ โมเลกุลเล็กถึงท�ำแบบนัน้ ได้ หนังสือก็อธิบายไว้วา่ เพราะน�้ำ
เกาะกันเป็น กลุ่มโมเลกุลขนาดเล็ก ท�ำให้เข้าและออกเซลล์ต่างๆ ของร่างกายได้ดี
ท�ำให้น�ำสารอาหารไปสูเ่ ซลล์และก�ำจัดของเสียออกจากเซลล์  นอกจากนีย้ งั มีแรงตึง
ผิวต�่ำ  ท�ำให้เป็นตัวท�ำละลายได้ดี ส�ำหรับสมาชิกท่านใดที่มีลูกเล็กๆ ในบ้านจะเห็น
ว่าการใช้นำ�้ กลุม่ โมเลกุลเล็กมาชงนมจะท�ำให้นมละลายได้ดขี นึ้ ท�ำให้ความหนืดของ
เลือดลดลง ท�ำให้เลือดไหลเวียนง่าย ป้องกันโรคหัวใจและสมองขาดเลือด
คุณสมบัติข้อต่อไปของน�้ำกลุ่มโมเลกุลเล็กก็คือมีออกซิเจนละลายอยู่มาก
จึงให้พลังงานแก่เซลล์ ลดโอกาสการเกิดโรคมะเร็ง หรือชะลอระยะของโรค ซึ่งก็มี
ผลการท�ำวิจยั ออกมาว่า เซลล์ทเี่ ป็นมะเร็งคือเซลล์ทขี่ าดออกซิเจน เซลล์ทมี่ อี อกซิเจน
สูง จะไม่เป็นมะเร็ง
คุณสมบัติข้อต่อไป คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ เพื่อป้องกันการเกิดโรค
ความเสื่อมต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคข้ออักเสบ ฯลฯ   เพราะฉะนั้นน�้ำกลุ่ม
โมเลกุลเล็กจึงเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ถ้าเราดื่มน�้ำนี้เป็นประจ�ำ  เราก็ไม่จ�ำเป็น
ต้องไปดิ้นรนหาอาหารเสริม ที่มีแอนตี้ออกซิแดนซ์ที่โฆษณากันอยู่มารับประทาน
เราไม่ต้องไปล�ำบาก แค่เราดื่มน�้ำอย่างเดียวเราก็ได้สารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปด้วย
ข้อต่อไปคือนำ�้ มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นด่าง ช่วยปรับสมดุลกรดด่างในร่างกาย  ป้องกัน
การเกิดโรคกระดูกพรุน ฟันผุและลดโอกาสการเกิดโรคเก๊าต์ และโรคนิ่วในไต ส่วน
คุณสมบัตอิ นื่ ๆ  พบว่ามีการศึกษาทีเ่ ยอรมันว่าในเยอรมันได้ประกาศห้ามใช้ยาฆ่าแมลง
5

พวก DDT มากว่า 20 ปี   ซึ่งได้มีการศึกษาสุ่มตัวอย่างปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างยัง
ตรวจพบสาร DDT ในร่างกายอยู่ นัน่ แสดงว่ากลุม่ นีไ้ ด้รบั สาร DDT มาตัง้ แต่ 20 ปี
ก่อนแล้ว  เพราะยังสะสมอยูใ่ นร่างกายมาตลอด แต่พอมาดืม่ นำ�้ โมเลกุลเล็กนีก้ ลับขจัด
สารเหล่านี้ไปได้
ดังนั้นที่กล่าวมาทั้งหมด รวมถึงผู้ที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟัง ดิฉันเองก็ไม่
อยากให้ท่านสมาชิกเชื่อตามที่ฟังกันมา  เชื่อเพราะมีเหตุผล มีแหล่งที่มาอ้างอิงจาก
หนังสือหลายๆ เล่ม มีต�ำรากล่าวอ้างถึง ดิฉันเองก็ไม่ได้เชื่อเสียทั้งหมด  เราจึงได้
ท�ำการทดลองนี้ขึ้นมา เพื่อพิสูจน์ว่า สิ่งที่เขากล่าวมาเป็นความจริงมากน้อยแค่ไหน
เราจึงตั้งค�ำถามขึ้นว่า  “การดื่มน�้ำกลุ่มโมเลกุลเล็กนี้ มีผลต่อสุขภาพจริงหรือไม่”  
โดยโครงการนี้เริ่มต้นก็มีการวางแผนการทดลอง ตัวดิฉันเองได้พบกับ
คุณดิเรก ธนพงศ์ไพศาล ประธานกรรมการบริษัท จาปิน (กรุงเทพ) จ�ำกัด  ได้พูด
คุยและปรึกษาท่าน ว่าจริงๆ แล้วไม่ใช่ว่าไม่เชื่อ แต่อยากพิสูจน์ เนื่องจากดิฉันเป็น
คนชอบอ่าน และได้อา่ นหนังสือมาหลายเล่มเกีย่ วกับนำ�้ พลังแม่เหล็ก ซึง่ ไม่ใช่หนังสือ
ของบริษัทจาปินเลย  เมื่อเขาไม่ได้เป็นอะไรกับบริษัท เขาจะมาช่วยเขียนให้ท�ำไม
เพราะไม่ได้มผี ลประโยชน์อะไรเกีย่ วกับบริษทั เลย ดิฉนั เองอ่านแล้วรูว้ า่ มันดี ก็ยงั อยาก
จะรู้ว่าที่ว่าดีนั้น ดีจริงมากน้อยแค่ไหน แต่ก็อยากพิสูจน์เกี่ยวกับคุณสมบัติของน�้ำ  
จากนั้นก็ชี้แจงการทดลองให้อาสาสมัครฟังว่าดีหรือไม่ดีมากน้อยแค่ไหน
ส�ำหรับการเข้าร่วมโครงการดื่มน�้ำของเรา แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะ
แรกคือการให้ดื่มน�้ำดื่มธรรมดา 8 สัปดาห์ คือน�้ำกลุ่มโมเลกุลปกติ เพื่อจะเปรียบ
เทียบสุขภาพอาสาสมัครของเราก่อนเข้าร่วมโครงการ โดยดูว่าสุขภาพของอาสา
สมัครของเราก่อนเข้าร่วมโครงการ ว่ามีปญ
ั หาอะไรบ้าง เช่น อาการนอนไม่หลับ
นอนไม่หลับมากน้อยแค่ไหน หรือท้องผูก อาการเป็นมากเป็นน้อยแค่ไหน โดยเรา
จะให้อาสาสมัครของเราทุกคนให้คะแนน โดยถ้าไม่มีอาการเลยจะให้ 0 ถ้ามีอาการ
เล็กน้อยจะให้ +1  และถ้ามีอาการมากกระทบกระเทือนต่อชีวิตประจ�ำวันของเรา
ให้ +2  แต่ถ้ามีอาการมากจนถึงขนาดต้องใช้ยา เช่น ใช้ยาแก้ปวดหัว ยาแก้ท้องผูก
หรือว่ายานอนหลับ ก็จะให้คะแนนเป็น +3 เราจะให้อาสาสมัครคิดคะแนนแบบนี้
6

ทุกวัน ตั้งแต่เริ่มดื่มน�้ำตั้งแต่วันแรก  ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าการดื่มน�้ำ 8 สัปดาห์แรกนี่
เป็นตัวควบคุมว่าก่อนทีจ่ ะดืม่ น�ำ้ โมเลกุลเล็ก ดืม่ น�ำ้ แล้วจะสุขภาพดีตอ้ งดืม่ น�ำ้ เท่าไหร่
อาสาสมัครทุกคนก็อยากมีสขุ ภาพทีด่ กี พ็ ยายามดืม่ นำ�้ ให้ได้ 1,000 – 2,000 cc. ต่อวัน
เราก็บันทึกสุขภาพกันตอนนั้น ซึ่งอาสาสมัครบางท่านก็เริ่มมีสุขภาพที่ดีขึ้นเพียงแค่
ดื่มน�้ำสะอาดในปริมาณที่เพียงพอ อันนี้ทางเราจะไม่นับว่าเป็นกลุ่มที่ดีขึ้นจากการ
ทดลองในครั้งนี้
ระยะแรกทีก่ ล่าวมาเราจะมีนำ�้ แจกให้อาสาสมัครสัปดาห์ละ 3 ถังๆ ละ 6 ลิตร
(ประมาณ 18 ลิตรต่อสัปดาห์)  พอพ้น 8 สัปดาห์แรกเราก็จะให้เป็นน�้ำดื่มกลุ่ม
โมเลกุลเล็กโดยทางเราได้รบั เครือ่ งผลิตน�ำ 
้ i WATER จากทางจาปิน จากนัน้ ก็น�ำน�้ำ
ไปแจกจ่ายให้กับอาสาสมัครเพื่อทดลองดื่มในโครงการ
ที่ทางเราต้องมีการแจกน�้ำดื่มธรรมดา น�้ำกลุ่มโมเลกุลปกติไปก่อน เพราะ
เราต้องการดูสขุ ภาพของอาสาสมัครว่าเป็นอย่างไร และหลังจากดืม่ นำ�้ ธรรมดาเข้าไป
โดยเข้าใจว่าเป็นน�้ำกลุ่มโมเลกุลเล็ก อาสาสมัครของเราจะมีส่วนดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์
ถ้าดีขนึ้ ในช่วงแรกนีเ้ ราจะถือว่าอาสาสมัครของเราดีขนึ้ จากการดืม่ นำ�้ เยอะ  แต่ถา้ ดีขนึ้
ในระยะที่สองนี่คือสุขภาพดีขึ้นจากการดื่มน�้ำโมเลกุลเล็ก เพราะฉะนั้นการวิจัยของ
เราจึงแบ่งออกเป็น 2 ระยะ
การประเมินผลอย่างแรก เราใช้ผลต่อสุขภาพของอาสาสมัครหลังเข้าโครงการ
ทดลองดื่มน�้ำ ที่ได้กล่าวไปข้างต้นคือการให้คะแนนสุขภาพตัวเองทุกวัน อย่างที่สอง
คือ เครื่ อ งมื อ ชี้ วัด คุณภาพชีวิต ขององค์การอนามั ย โลก ชุ ด ย่ อ ฉบั บภาษาไทย
(WHOQOL-BREF-THAI) ซึ่งได้ท�ำการหาค่าความเชื่อมั่นและความเบี่ยงเบนเป็น
ภาษาไทย
อาสาสมัครเบือ้ งต้นเรามี 102 ท่าน แต่เนือ่ งจากมีอยู่ 2 ท่าน ทีร่ สู้ กึ ว่าเขาดืม่
น�ำ้ แล้วสุขภาพเขาไม่ดขี นึ้ สุขภาพเขายังเป็นเหมือนเดิมจึงลาออกไป 2 ท่าน ทีร่ ว่ ม
โครงการกับเราจนจบโครงการ ก็มที งั้ หมด 100 ท่าน ซึง่ ก็ได้แก่เจ้าหน้าทีข่ องสถาบัน
พัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เชียงใหม่และครอบครัว โดยอยู่ในช่วงอายุ 4 – 60 ปี
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
เพศ
หญิง
ชาย
รวม

จำนวน
69
31
100

ช่วงอายุของกลุ่มอาสาสมัคร
อายุ (ป)
4 – 10
11 – 20
21 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
รวม

จำนวน
6
12
17
27
26
12
100

โดยเราจะดูเกี่ยวกับภาวะผิดปกติเล็กๆ น้อยๆ ของสุขภาพ ซึ่งได้แก่

อาการปวดท้องรอบเดือน 18 ราย

ระยะเวลา/อาการ
สัปดาหที่ 1 - 8
น้ำดื่ม N
สัปดาหที่ 9 - 16
i WATER
สัปดาหที่ 17 - 24
i WATER

มีอาการเหมือนเดิม
15
83%
3
17%
3
17%

อาการดีขึ้น
3
8
3

ไมมีอาการ (หาย)
0
17%
7
83%
12
83%

* น�้ำดื่ม  N   หมายถึง  น�้ำดื่มธรรมดาที่บรรจุถังเพื่อจ�ำหน่ายในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
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ในกลุ่มนี้มี 18 คน ในช่วง 8 สัปดาห์แรกที่ดื่มน�้ำธรรมดา  ซึ่งเป็นน�้ำกลุ่ม
โมเลกุลปกติ อาการเหมือนเดิม 83% ที่เห็นมีดีขึ้น 3 คน  ส่วนที่เหลือไม่หายจาก
อาการปวดท้อง อาการดี ขึ้นในที่นี้เราก็ดูจากคะแนนสุขภาพของอาสาสมัครที่ให้
คะแนนตัวเอง จาก +3 อาจจะลดเหลือ +2 หรือ +1  ตรงนี้เราอธิบายได้ว่ากลุ่มนี้
อาการดีขึ้นจากการดื่มน�้ำมากขึ้นกว่าปกติ  ระยะที่ 2 ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 9 – 16 ระยะ
ของการดืม่ น�ำ้ กลุม่ โมเลกุลเล็ก ซึง่ เราใช้เวลา 8 สัปดาห์เท่ากันเพือ่ เปรียบเทียบ ในระยะ
นี้มีอาสาสมัครที่อาการเหมือนเดิมเพียง 3 ราย คิดเป็น 17% อีก 83% อาการจะดี
ขึ้น ให้สังเกตว่าใช้ระยะเวลาเท่ากัน ซึ่งถ้าดื่มน�้ำต่อไปอีกก็คงจะมีอาการดีขึ้น

อาการเวียนศีรษะ 9 ราย
ระยะเวลา/อาการ
สัปดาหที่ 1 - 8
น้ำดื่ม N
สัปดาหที่ 9 - 16
i WATER
สัปดาหที่ 17 - 24
i WATER

มีอาการเหมือนเดิม
7
78%
2
22%
1
11%

อาการดีขึ้น
2
3
2

ไมมีอาการ (หาย)
0
22%
4
78%
6
89%

อาการเวียนศีรษะ หลายๆ ท่านต้องทานยาเป็นประจำ�  แต่เนื่องจากอาสา
สมัครหลายๆ ท่านของเราเป็นพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ก็จะทราบว่าผล
ข้างเคียงของยานี่มันไม่ค่อยจะดีนัก เมื่อทานแล้วอาการดีขึ้นก็จะหยุดยาเอง
จากตารางจะเห็นว่าใน 8 สัปดาห์แรกมีคนอาการดีขึ้นแค่ 22% แต่หลัง
จากทีด่ มื่ น�ำ้ กลุม่ โมเลกุลเล็กแล้วปรากฏว่าอาการดีขนึ้ เป็น 78% และหลังจากดืม่ จน
ครบการทดลองปรากฎว่าดีขึ้นถึง 89% มีที่หายขาดไม่ต้องทานยาเลยถึง 6 คน
จาก 9 คน ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมาก เพราะปกติคนกลุ่มนี้ถึงอย่างไรก็ต้องทานยา
ตลอด
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อาการปวดข้อ ปวดหลัง 25 ราย
ระยะเวลา/อาการ
สัปดาหที่ 1 - 8
น้ำดื่ม N
สัปดาหที่ 9 - 16
i WATER
สัปดาหที่ 17 - 24
i WATER

มีอาการเหมือนเดิม
22
88%
6
24%
1
4%

อาการดีขึ้น
3
15
15

ไมมีอาการ (หาย)
0
12%
4
76%
9
96%

อาการปวดข้อ ปวดหลัง เป็นอาการที่พบได้เยอะมาก เกิดขึ้นได้จากหลายๆ
สาเหตุ เช่น น�้ำหนักเยอะ ข้อเสื่อม อายุที่มากขึ้น แต่หลังจากที่ดื่มน�้ำไป อาการของ
อาสาสมัครก็ดีขึ้น ระยะแรกมีผู้ดีขึ้น 12% ยังไม่พบผู้ที่หายขาด แต่ช่วงหลังมีคนที่มี
อาการดีขึ้นถึง 76% และมีผู้ที่หายขาดจนพูดได้ว่าลืมไปเลยว่าเคยปวดข้อ ปวดหลัง
ถึง 4 คน  และพอครบ 24 สัปดาห์ มีผู้หายขาด โดยไม่ต้องทานยามีถึง 9 คน

อาการแน่นท้อง ท้องอืด 11 ราย
ระยะเวลา/อาการ
สัปดาหที่ 1 - 8
น้ำดื่ม N
สัปดาหที่ 9 - 16
i WATER
สัปดาหที่ 17 - 24
i WATER

มีอาการเหมือนเดิม
6
55%
0
0%
0
0%

อาการดีขึ้น
5
4
4

ไมมีอาการ (หาย)
0
45%
7
100%
7
100%

แน่นท้อง ปวดท้อง ช่วงแรกมีอาการดีขึ้น 45% แต่หลังจากครบก�ำหนด
ของการทดลองแล้วอาสาสมัครดีขึ้นถึง 100%
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อาการนอนหลับยาก 17 ราย
ระยะเวลา/อาการ
สัปดาหที่ 1 - 8
น้ำดื่ม N
สัปดาหที่ 9 - 16
i WATER
สัปดาหที่ 17 - 24
i WATER

มีอาการเหมือนเดิม
14
82%
3
18%
0
0%

อาการดีขึ้น
3
9
7

ไมมีอาการ (หาย)
0
18%
5
82%
10
100%

นอนหลับยาก นับเป็นอาการยอดฮิตเลยจริงๆ อย่างที่ทราบช่วงแรกพอเรา
เริ่มดื่มน�้ำมาก น�้ำช่วยพาของเสียออกจากร่างกาย อาสาสมัครก็มีอาการดีขึ้น 18%  
แต่หลังจากดืม่ น�ำ้ กลุม่ โมเลกุลเล็กก็ดขี นึ้ ถึง 82% และเมือ่ ดืม่ จนครบ 24 สัปดาห์ ก็ดี
ขึ้น 100% ไม่มีใครมีปัญหาเรื่องการนอนหลับอีก

อาการภูมิแพ้ คัดจมูก หอบหืด 17 ราย
ระยะเวลา/อาการ
สัปดาหที่ 1 - 8
น้ำดื่ม N
สัปดาหที่ 9 - 16
i WATER
สัปดาหที่ 17 - 24
i WATER

มีอาการเหมือนเดิม
16
94%
3
18%
2
12%

อาการดีขึ้น
1
8
6

ไมมีอาการ (หาย)
0
6%
6
82%
9
88%

อาการภูมิแพ้ หอบหืด มีทั้งหมด 17 ราย ช่วงแรกดีขึ้นน้อยมาก แค่ 6%
จริงๆ แล้วเคยได้เรียนทางคุณดิเรกกับคุณเอเลนไว้วา่ ช่วงนีเ้ ป็นช่วงทีเ่ ข้าหน้าหนาว
คือเราเริ่มการทดลองในช่วงเดือนกันยายน 2553 – กุมภาพันธ์ 2554 รวมถึงช่วงนี้
ที่เชียงใหม่มลภาวะเยอะ ท�ำให้มีคนไข้ที่มีอาการภูมิแพ้สูงขึ้น แต่ทางคุณเอเลนและ
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คุณดิเรกก็ยืนยันท�ำการทดลองในช่วงนี้เลย เพื่อที่จะดูผลของความแตกต่าง ซึ่งจน
จบโครงการนี้ อาสาสมัครมีอาการดีขึ้นถึง 88% ซึ่งอาสาสมัครต่างก็พูดว่าปกติถ้า
เข้าหน้าหนาวอาการภูมิแพ้จะแย่ลง ไม่ใช่ดีขึ้นแบบนี้

อาการภูมิแพ้ผื่นคัน 7 ราย
ระยะเวลา/อาการ
สัปดาหที่ 1 - 8
น้ำดื่ม N
สัปดาหที่ 9 - 16
i WATER
สัปดาหที่ 17 - 24
i WATER

มีอาการเหมือนเดิม
7
100%
2
29%
2
29%

อาการดีขึ้น
0
2
1

ไมมีอาการ (หาย)
0
0%
3
71%
4
71%

ภูมแิ พ้ผนื่ คันก็เช่นกัน หน้าหนาวอากาศแห้งท�ำให้ผวิ หนังเกิดอาการคันแสบ
ได้งา่ ย อาจต้องใช้โลชัน่ ช่วยบ�ำรุงผิว  ช่วงแรกทีด่ มื่ นำ�้ กลุม่ โมเลกุลปกติกไ็ ม่มใี ครดีขึ้น
เลย พอหลังจากดื่มน�้ำกลุ่มโมเลกุลเล็ก ก็ดีขึ้นถึง 71%

อาการท้องผูก 15 ราย
ระยะเวลา/อาการ
สัปดาหที่ 1 - 8
น้ำดื่ม N
สัปดาหที่ 9 - 16
i WATER
สัปดาหที่ 17 - 24
i WATER

มีอาการเหมือนเดิม
14
93%
2
13%
0
0%
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อาการดีขึ้น
1
9
6

ไมมีอาการ (หาย)
0
7%
4
87%
9
100%

ท้องผูกเป็นปัญหาหลักที่ส�ำคัญของคนที่อายุเยอะขึ้น ในช่วงแรกดีขึ้นแค่
7% และดีขนึ้ 87% เมือ่ ดืม่ น�ำ 
้ i WATER หลังจากนัน้ ดีขนึ้ ถึง 100% เมือ่ จบการ
ทดลอง  และอาสาสมัครของเราทุกคนหายขาดทุกคน

อาการปวดหัวไมเกรน 15 ราย
ระยะเวลา/อาการ
สัปดาหที่ 1 - 8
น้ำดื่ม N
สัปดาหที่ 9 - 16
i WATER
สัปดาหที่ 17 - 24
i WATER

มีอาการเหมือนเดิม
14
93%
1
7%
0
0%

อาการดีขึ้น
1
8
5

ไมมีอาการ (หาย)
0
7%
6
93%
10
100%

อาการปวดศี ร ษะหรื อ ปวดไมเกรนเป็ น อาการป่ ว ยที่ ก ระทบชี วิ ต การ
ท�ำงานมาก เจ้าหน้าที่เราส่วนหนึ่งต้องลาป่วยเพราะปวดศีรษะไมเกรน  การเป็น
ไมเกรนมักจะท�ำให้เกิดอาการหงุดหงิดได้ง่าย   ช่วงแรกที่ดื่มน�้ำกลุ่มโมเลกุลปกติ
ดีขึ้นแค่ 7% แต่เมื่อดื่มน�้ำกลุ่มโมเลกุลเล็กท�ำให้ดีขึ้นถึง 93%  และดีขึ้น 100%
หายขาด เมื่อครบก�ำหนดระยะเวลาของการทดลอง
ที่ฟังมาทั้งหมดนี้ คุณคิดว่าเป็นความบังเอิญหรือเปล่าคะ ที่อาสาสมัคร
ทั้งหมดของเราบังเอิญสุขภาพดีขึ้นในช่วงนี้ มีการออกก�ำลังกายและดูแลสุขภาพ
เป็นไปได้ไหม  เป็นได้หรือไม่คะที่น�้ำไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง มันจะเกิดขึ้นได้ไหมคะ
ก็ไม่แน่   เพราะฉะนั้นนักวิจัยจึงมีค�ำถามต่อไปอีก ถึงแม้เราจะเห็นผลตัวเลขออก
มาเป็นแบบนั้นแล้ว  ก็ยังมีเครื่องมือชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกมา
เป็นแบบทดสอบอีก ซึ่งแบบทดสอบอันนี้ได้มีการท�ำความเชื่อมั่นและความเที่ยง
แล้วว่าสามารถจะวัดคุณภาพชีวิตของกลุ่มอาสาสมัครที่เข้าท�ำการทดลอง ซึ่งตัวนี้
เราจะใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางสถิ ติ ม าจั บ เพราะถ้ า เราใช้ เ ครื่ อ งมื อ อื่ น อาจจะดู เ ป็ น
นามธรรมจับต้องไม่ได้  เราจึงได้ใช้เครื่องมือทางสถิตินี้มาช่วยด้วย
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยใช้สถิติบรรยาย
ด้ ว ยการแจกแจงความถี่ แ ละหาค่ า ร้ อ ยละของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งของแบบสอบถาม
ทั้งหมด และเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและท�ำการทดสอบรายคู่โดย
วิธีการทดสอบของ Bonterroni ในแบบทดสอบนี้จะมีข้อจ�ำกัด เพราะเราจะ
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในช่วงอายุ 15 – 60 ปี โดยอาสาสมัครจะต้องกรอก
แบบสอบถามเอง  ซึ่งจะมีอาสาสมัครกลุ่มหนึ่งที่เป็นเด็ก ก็จะต้องถูกตัดออกไป  
เพราะอายุต�่ำกว่า 15 ปี นอกจากนี้ทางสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ยังมี
การดูแลกลุม่ เด็กออทิสติกส์ คือเด็กทีม่ พี ฒ
ั นาการช้า มีสมาธิสนั้ กลุม่ นีก้ จ็ ะถูกตัดออก
ไปด้วยเช่นกัน เพราะเขาไม่สามารถกรอกแบบสอบถามได้  อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่ม
อาสาสมัครที่อ่านหนังสือไม่เข้าใจ ก็ตัดออกเช่นกัน ดังนั้นกลุ่มนี้ก็จะเหลือจ�ำนวน
80 คน
เพศ
จำนวน
รอยละ
หญิง
59
74%
ชาย
21
26%
รวม
80
100%
อายุ (ป)
15 – 20
21 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
รวม

จำนวน
5
14
25
24
12
80

รอยละ
6%
18%
31%
30%
15%
100%

จากข้อมูลทีส่ รุปได้ คุณภาพชีวติ โดยรวม หลัง 8 สัปดาห์แรกทีด่ มื่ น�ำ้ กลุม่
โมเลกุลปกติ ก็จะมีอาสาสมัครอยูส่ ว่ นหนึง่ ทีค่ ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ส่วน 8 สัปดาห์หลังที่
ดื่มน�้ำกลุ่มโมเลกุลเล็ก อาการดีขึ้นกว่าเมื่อครั้งดื่มน�้ำกลุ่มโมเลกุลปกติอย่างมีนัย
สัมพันธ์ทางสถิติ  
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ฉะนัน้ การทีจ่ ะบอกว่าดีขนึ้ หรือไม่ดขี นึ้ นัน้ ก็จะดูกนั ที่ P-Value จะอธิบายได้
ว่า เป็นความบังเอิญที่ดีขึ้นหรือเปล่าหรือเป็นไปอย่างมีนัยสัมพันธ์ และโดยทาง
สถิตแิ ล้ว ทัว่ ไปจะทิง้ ไว้เป็นความบังเอิญแค่ 5%   นัน่ หมายถึง ค่า  P-Value จะเป็น
0.05 ถ้าคะแนนต�่ำว่า 0.05 แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสัมพันธ์
อย่างเช่นในกลุ่มการทดลองของเรา ค่า P-Value ของคุณภาพชีวิตโดย
รวมที่ได้คือ 0.006  ต�่ำกว่า 0.05  สามารถอธิบายได้ว่า คุณภาพชีวิตโดยรวมของ
อาสาสมัครก่อนการทดลอง หลังดื่มน�้ำกลุม่ โมเลกุลปกติ หลังดื่มน�้ำกลุม่ โมเลกุลเล็ก
ดีขึ้นอย่างมีนัยสัมพันธ์ทางสถิติ   
ในส่วนที่ดีขึ้น อาจสงสัยว่าเป็นก�ำลังใจหรือไม่ เป็นเพราะก�ำลังใจดีขึ้น
คุณภาพชีวิตจึงดีขึ้นตามหรือเปล่า จากการท�ำวิจัยของคุณภาพชีวิตที่แยกย่อยออก
ไปอีก คือ คุณภาพชีวติ ทางด้านร่างกาย ค่า  P-Value ทีไ่ ด้นอ้ ยกว่า 0.001 แสดงว่า
ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ และสามารถอธิบายได้ว่า ค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย
ของอาสาสมัครก่อนทดลอง หลังการดืม่ นำ�้ ธรรมดาและหลังการดืม่ น�ำ้ กลุม่ โมเลกุล
เล็กแตกต่างกันอย่างมีนัยสันพันธ์ทางสถิติ   คุณภาพชีวิตทางจิตใจก็เช่นกัน เป็น
เพราะมีก�ำลังใจหรือเปล่า เพราะไม่เสียค่าใช้จ่าย ดื่มฟรีหรือเปล่า เศรษฐกิจดีขึ้น
จิตใจดีขึ้น แต่ผลที่ได้คือ ค่า P-Value ไม่แตกต่าง  เพราะฉะนั้น อาสาสมัครของ
เรามี ค วามเที่ ย งตรงสู ง มี จิ ต ใจที่ แ น่ ว แน่ ไม่ ไ ด้ ดี ขึ้ น เพราะก�ำลั ง ใจ  ดั ง นั้ น ค่ า
P-Value ทั้งก่อนและหลังดื่มน�้ำไม่แตกต่างกัน คุณภาพชีวิตทางด้านจิตใจก็แสดง
ว่า ไม่เปลีย่ นแปลงทางด้านสังคม เพราะประหยัดเงินมากขึน้ ชีวติ ดีขนึ้ ค่า P-Value
เท่ากับ  0.118 ก็ไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ มีคุณภาพชีวิตทางด้านสังคมที่ดีขึ้นอย่าง
มีนัยสัมพันธ์เช่นกัน
จากบทสรุปที่ได้จากที่เราแบ่งช่วงการทดลองออกเป็นสองระยะแบบนี้ ก็
เพื่อดูว่าอาสาสมัครที่ไม่ทราบเลยว่าช่วงแรกนั้นเราให้ดื่มน�้ำดื่มธรรมดา ไม่ใช่น�้ำ
กลุ่มโมเลกุลเล็ก จะมีการอุปทานทางด้านจิตใจจนร่างกายดีขึ้นหรือไม่ แต่ผลที่
ได้คือผลทางด้านจิตใจไม่ค่อยมีผลนัก อาการของอาสาสมัครส่วนใหญ่จะดีขึ้นใน
ช่วงที่ดื่มน�้ำกลุ่มโมเลกุลเล็กจริงๆ เพราะฉะนั้นก�ำลังใจเพียงอย่างเดียวอาจไม่ได้
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ท�ำให้ร่างกายดีขึ้น เหมือนกับบทความในหนังสือเรื่อง The Secret ซึ่งกล่าวไว้ว่า
ถ้าเราคิดว่าดีแล้วจะต้องดี ในหนังสือ  The Secret  กล่าวไว้แบบนั้น แต่ในเรื่อง
ของสุขภาพและคุณภาพชีวิตเราไม่ได้เป็นแบบนั้น เราไม่สามารถคิดว่าสุขภาพ
เราต้องดี แล้วสุขภาพเราจะดีได้ หากเราท�ำลายสุขภาพ ไม่ดูแลสุขภาพ สุขภาพ
เราจะดีไม่ได้ หากเราอยากสุขภาพดี เราต้องคิดในทางที่บวก เราก็ต้องปฏิบัติตัว
ให้สุขภาพเราดีขึ้นด้วย
และในกลุ่มที่เข้าร่วมการทดลองทั้ง 100 คน ยังไม่พบอาการข้างเคียง
จากการดืม่ น�ำ้ กลุม่ โมเลกุลเล็ก  ซึง่ อาสาสมัครในกลุม่ นี้ ถ้าใครไม่ดมื่ น�ำ้ อย่างสม�่ำเสมอ
เปอร์เซ็นต์ที่ดีขึ้นก็จะไม่มาก
ปัจจุบันนี้เราออกไปท�ำงานกันมาก ท�ำให้ชีวิตประจ�ำวันของเราจะดื่มน�้ำ
นอกบ้านมากกว่าในบ้าน ถ้าเราดื่มน�้ำกลุ่มโมเลกุลปกติมากกว่าน�้ำกลุ่มโมเลกุลเล็ก
สุขภาพเราก็จะไม่ดีขึ้น ในช่วงแรกๆ ก็มีเหมือนกันที่อาสาสมัครไม่ค่อยได้ดื่มน�้ำ 
แต่เราก็แนะน�ำว่าลองเอาขวดที่แจกให้พกติดตัวไปเพื่อได้ดื่มน�้ำกลุ่มโมเลกุลเล็ก
ในทุกๆ ทีท่ เี่ ดินทางไป สุขภาพเขาก็จะดีขนึ้ เพราะฉะนัน้ ถ้าเราดืม่ น�ำ้ กลุม่ โมเลกุล
เล็กผสมกับน�ำ้ กลุม่ โมเลกุลปกติแต่นำ�้ กลุม่ โมเลกุลปกติมากกว่า เราก็จะรูส้ กึ ว่าดืม่ น�้ำ
แล้วเฉยๆ ไม่มีอะไรดีขึ้นเลย   ดิฉันมักจะได้ยินมาว่า เราคิดกันไปเองหรือเปล่า
เวอร์กนั ไปเอง เพราะฉะนัน้ ถ้าเราดืม่ น�ำ้ กลุม่ โมเลกุลเล็กกันอย่างจริงจัง และเพียงพอ
ต่อความต้องการของร่างกายแล้ว เซลล์ของเราจะสะอาด สุขภาพของเราก็น่าจะ
ดีขึ้นด้วย
เกี่ยวกับทางด้านผิวพรรณนี่ทางเราเองก็ไม่มีดัชนีชี้วัดส�ำหรับแจงออกมา
เป็นสถิติได้   แต่ถ้าวัดจากความรู้สึกของกลุ่มอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการแล้ว
ก็จะรู้สึกว่าผิวพรรณดีขึ้น ส่วนในเรื่องของโรคติดเชื้อตัวดิฉันเองก็ตั้งข้อสังเกตุ
ว่าถ้าเราสามารถขจัดสิ่งแปลกปลอม หรือ ของเสีย ท�ำให้ออกซิเจนในเซลล์ดีขึ้น
ของเสียน้อยลง ภูมิต้านทานและเซลล์ของเราน่าจะแข็งแรงขึ้น ดังนั้นโรคติดเชื้อ
ส่วนมากเกิดจากเซลล์ของเราอ่อนแอ สู้กับเชื้อโรคไม่ได้ก็เกิดโรคติดเชื้อขึ้นมา
เพราะฉะนั้นหลังจากดื่มน�้ำกลุ่มโมเลกุลเล็กแล้วอาการของโรคติดเชื้อก็จะน้อยลง
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ดิิฉันขอยกตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งซึ่งเป็นอาสาสมัครในโครงการแต่วันนี้ติด
ธุระส�ำคัญไม่สามารถมาร่วมแชร์ประสบการณ์ให้ฟังได้   อาสาสมัครท่านนี้เคยป่วย
เป็นคนไข้อัมพาตครึ่งซีกจากอุบัติเหตุรถยนต์และได้มาเข้าร่วมโครงการ ซึ่งคนไข้
ไม่สามารถควบคุมระบบขับถ่ายของตัวเองได้ ซึ่งท�ำให้คนไข้มีโรคติดเชื้อเกี่ยวกับ
ทางเดินปัสสาวะบ่อยมาก   หลังจากเข้าร่วมโครงการทางอาสาสมัครท่านนี้แจ้งว่า
เขาทานยาครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนพฤศจิกายน ซึ่งโครงการของเราเริ่มตั้งแต่เดือน
กันยายน พอเข้าสู่ช่วงเดือนพฤศจิกายนจึงเป็นช่วงที่แจกจ่ายน�้ำกลุ่มโมเลกุลเล็กให้
กับกลุ่มอาสาสมัครพอดี หลังจากนั้นธันวาคม – มกราคม อาสาสมัครท่านนี้แจ้งว่า
ไม่ต้องทานยาปฏิชีวนะอีกเลย ซึ่งปกติต้องทานยาปฏิชีวนะ 1 สัปดาห์ เว้นไป 2
สัปดาห์ แล้วก็ต้องกลับมาทานยาอีก สลับกันไปแบบนี้ตลอดเวลา แต่หลังจากมา
ร่วมโครงการกับเราก็ไม่ต้องทานยาอีกเลย
ส่วนกลุ่มเด็กๆ ทีี่มาร่วมโครงการกับเราก็จะพบว่าเด็กๆ มีอาการเป็น
หวัดน้อยลง ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็จะเกิดข้อสงสัยว่าเป็นเพราะเด็กๆ โตขึ้นหรือไม่ ถึง
ส่งผลให้อาการเป็นหวัดน้อยลง ซึ่งจากข้อสงสัยตรงนี้เราก็เลยทดลองให้เด็กหยุดดื่ม
น�้ำกลุ่มโมเลกุลเล็กชั่วคราว   หลังจากหยุดไปเพียงระยะหนึ่งก็เริ่มมีเสียงสะท้อน
กลับมาว่าเด็กๆ บางคนเริ่มกลับมาเป็นไข้ เริ่มมีอาการหวัด ท�ำให้ได้ข้อคิดจาก
การท�ำโครงการวิจัยนี้ว่า ในกรณีของเด็กถ้าได้ดื่มน�้ำกลุ่มโมเลกุลเล็กในปริมาณ
ที่เพียงพอ ท�ำให้เด็กกลุ่มนี้ไม่ค่อยมีอาการเป็นไข้หวัด  หรือถ้าเป็นก็จะมีไข้ไม่สูง
แต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กๆ จะไม่มีโอกาสเป็นหวัดเลย เพราะหากช่วงที่ร่างกาย
ของเขาอ่อนแอและได้รับเชื้อหวัดมา เขาก็อาจจะเป็นหวัด แต่อาการก็จะไม่มาก
และจากข้อสงสัยที่ว่า ผลึกและคุณสมบัติของน�้ำกลุ่มโมเลกุลเล็กจะเปลี่ยน
ไปได้หรือไม่หากน�ำน�้ำไปไว้ในสภาพแวดล้อมทีี่ไม่ดี ดังที่ดิฉันได้กล่าวไว้ข้างต้น
ว่าน�้ำจากแต่ละแห่งก็จะมีผลึกที่ีแตกต่างกันออกไปดังนั้ันเมื่อน�ำน�้ำมาผ่านเครื่อง
ผลิตน�้ำ  i WATER ก็จะท�ำให้ผลึกของน�้ำ  หรือคุณสมบัติทางฟิสิกส์ก็เปลี่ยนไป
ดังนั้นกรณีการเปลี่ยนแปลงของผลึกของน�้ำเราจะดูที่ความเสถียรหลังจากที่ออก
จากก๊อกมาแล้ว ซึ่งน�้ำที่ผ่านจากเครื่องผลิตน�้ำ  i WATER   2 ชั่วโมงแรก จะมี
แอนตี้ออกซิแดนซ์ครบเต็มที่ หลังออกมาจากเครื่องผลิต 48 ชั่วโมงก็จะมีความ
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เป็นด่าง มีคา่ PH เป็นลบเยอะขึน้ หลังจากผ่าน 1 เดือนไปความเป็นน�้ำกลุม่ โมเลกุล
เล็กก็จะลดลง เพราะฉะนั้นความเสถียรของน�้ำก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการออก
จากเครื่องผลิตน�้ำมานานแค่ไหน ดังนั้นเราจึงควรดื่มน�้ำที่ออกมาจากเครื่องผลิต
ทันทีจะดีที่สุด หรือถ้าเราจะเก็บน�้ำไว้ เราก็ไม่ควรจะเก็บน�้ำไว้นานมาก 1-2 วัน
ก็ถือว่าน�้ำยังมีคุณสมบัติที่ดี แต่ถ้าทิ้งไว้นานๆ หรือน�ำน�้ำไปไว้ในสิ่งที่แวดล้อมที่
ไม่ดี น�้ำก็จะกลับสู่สภาพเดิมก่อนผ่านเครื่องผลิตได้เนื่องจากความเสถียรของน�้ำ
ไม่สามารถอยู่ได้ตลอดไป  ซึ่งถ้าถามว่าเราสามารถกรอกน�้ำใส่ตู้เย็นเอาไว้ได้หรือไม่  
เราก็สามารถท�ำได้แต่ควรดื่มในระยะเวลาที่กล่าวไป  เพราะหากทิ้งน�้ำไว้นานถึง
แม้จะอยู่ในตู้เย็นก็อาจส่งผลให้ค่า PH เป็นลบมากขึ้น ท�ำให้น�้ำมีค่าความเป็น
ด่างมากขึ้น
หลายๆ ท่านอาจแปลกใจว่าถ้าอย่างนี้แล้วน่าจะมีการเผยแพร่ข้อมูลที่
จริงจังกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นกันแบ่งปันสิ่งดีๆ คืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้
กับคนในสังคมของเรา ซึ่งเรื่องนี้ทางตัวดิฉันเองก็เคยปรึกษากับทางคุณดิเรกและ
คุณเอเลน อยู่เสมอว่าอยากจะเผยแพร่ข้อมูลให้สังคมได้รับรู้ให้มากกว่านี้ให้กับ
คนหลายๆ กลุ่ม รวมถึงคนที่มีอาการป่วยเป็นโรคด้วย ว่าการดื่มน�้ำกลุ่มโมเลกุลเล็ก
นี้ดีอย่างไร เพราะอยากจะให้ทุกคนในสังคมมีสุขภาพที่ีดี แต่ก็เกรงว่าจะเกิดความ
เข้าใจผิดว่าน�้ำกลุ่มโมเลกุลเล็กนี้ใช้รักษาโรค  ซึ่งแท้จริงแล้วไม่ใช่  ทางดิฉันและ
ผู้บริหารทั้งสองท่านก็มีความเห็นที่ตรงกันว่า น�้ำไม่ใช่ยารักษาโรค น�้ำไม่สามารถ
ท�ำให้โรคหายไปได้ แต่น�้ำจะช่วยปรับปรุงสุขภาพเราให้ดีขึ้น ช่วยให้คุณภาพชีวิต
ของเราดีขึ้น ถ้าเป็นโรคเรายังต้องทานยาอยู่   แต่เราดื่มน�้ำควบคู่ไปเพื่อสุขภาพ
ที่ดีเพื่อลดปริมาณของยาลงได้ ด้วยเหตุนี้เราจึงเริ่มท�ำการวิจัยในกลุ่มอาสาสมัคร
ที่เป็นคนปกติและแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีผลข้างเคียง ซึ่งในอนาคตเราก็ก�ำลัง
วางแผนการวิจัยกันอยู่ว่าเราอาจท�ำการวิจัยเรื่องนี้กับผู้ป่วยในโรคต่างๆ ให้มากขึ้น
แต่ ณ ปัจจุบันเราผ่านขั้นแรกของการทดลองแล้วว่าอาสาสมัครในกลุ่มปกตินี่
สุขภาพร่างกายของคนกลุ่มนี้ดีขึ้นซึ่งก็จะเป็นในวาระต่อๆ ไปค่ะ
สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณบริษัทจาปิน (กรุงเทพ) จ�ำกัด และอาสาสมัคร
ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกับ
โครงการวิจัย “น�้ำดีสุขภาพดี” ค่ะ
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