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คําสารภาพของบริษท
ั ยา
เมือเดือนธันวาคม 2003 มีเหตุการณ์ทีไม่คาด
คิดเกิดขึน ดร.อัลเลน โรสเซส รองประธาน
นานาชาติของบริษัทยายักษ์ใหญ่แห่งหนึงของโลก
แกล็กโซสมิธไคลน์ หรือ GSK ได้ให้สม
ั ภาษณ์ต่อ
สาธารณชน โดยลงหน้าหนึงในหนังสือพิมพ์ "The
Independent" ของลอนดอน ประเทศอังกฤษว่า
"ยาส่วนใหญ่ - มากกว่า 90% - ได้ผลเพียง 30-50%
ของคนทีใช้" บรรณาธิการวิทยาศาสตร์ของ
หนังสือพิมพ์เล่มนีให้ความเห็นว่า "มันเปนการเปด
เผยความลับในอุ ตสาหกรรมยาว่า ยาส่วนใหญ่นน
ั ไม่
ได้ผล ในคนไข้สว
่ นใหญ่ แต่นีเปนครังแรกทีผูม
้ ี
ตําแหน่งในระดับสูงของบริษัทยา ออกมาเปดเผยต่อ
สาธารณชน"
ดร.โรสเซส โยนความผิดไปที่คนไข เขาคาดวาในบางคนมียีนสที่ไปทําลายยา
เขาไมได
เขาใจถึงเหตุผลวาที่ยาไมไดผลนัน
้ เป็ นเพราะความจริงขอหนึ่งคือ - ยาไมไดไปดับความตองการนํ้ า
ของคนไข ซึ่งเป็ นสาเหตุของอาการแสดงของโรค
โชครายที่ยาพวกนี้ไมเพียงแคไมไดผลเทานัน
้
แตยังทําใหคนไขปวยมากกวาเดิมเสียอีก
ในอดีต ปญหาสุขภาพส่วนใหญ่ ซึงควรจะถูก
เรียกว่า อาการแทรกซ้อนของการขาดนําภายใน
เซลล์นน
ั กลับถูกวินจ
ิ ฉัยว่าเปน "โรคทีไม่ทราบ
สาเหตุ" ปจจุบน
ั โรคต่างๆเดียวกันนี กลับถูก
โยนความผิดให้กับยีนส์ ถ้าหากว่าบุคลากร
ทางการแพทย์เหล่านัน ได้รวู ้ า่ การทีภายในเซลล์
ขาดนํานัน มีผลต่อการทํางานและโครงสร้างของ
ดีเอ็นเอ (DNA) และอาร์เอ็นเอ (RNA) ภายใน
นิวเคลียสของเซลล์ดว้ ย เขาจะเข้าใจว่า การทียีนส์
มีการทํางานทีผิดปกติไป เกียวของกับการขาดนํา
ภายในเซลล์ นําจะต้องมีในปริมาณทีมากเพียงพอ
ทียีนส์เหล่านันจะทําหน้าทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยีนส์ จะถูกสร้างขึนซําๆในเซลล์ จากวัตถุดบ
ิ ที
ลําเลียงมาโดย "การไหลเวียนของนํา" ในร่างกาย
และเนืองจากร่างกายของเรา ต้องมีการสร้างเซลล์
ใหม่ทดแทนเซลล์ทีตายไป (ยกเว้นเซลล์ประสาทใน
สมองทีไม่สามารถสร้างขึนใหม่ได้แล้ว)

ทุกๆความผิดปกติทีเกิดขึนกับยีนส์ในเวลาต่อมา
นัน ต้องเริมจากผลของการขาดนําภายในเซลล์ซง
ึ
มีมาก่อนหน้านัน

HEALTH IS NOT
EVERYTHING,
BUT WITHOUT
HEALTH
EVERYTHING IS
NOTHING!

พูดจาประสาเทคนิ ค
ใบรับรองWQA
คืออะไร?
กว่าจะได้รบ
ั WQA Gold
Seal Certificate เครือ� ง
LeveLuk ของ บ.อีนาจิก ต้อง
ผ่านมาตรฐานมากมาย ดังนี �

NSF42: Certification

หมายถึง แบบจําลองในการผลิตเครือ� งทํานํ �าดืม� ที� ได้ขน
ึ � ทะเบียนไว้ จะ
ถูกทดสอบโดยห้องแลปของ Water Quality Association
( WQA เป็ นองค์กรที�รบั รองความสะอาด และมาตรฐานของไส้กรอง
ว่าสามารถกรองนํ �าให้สะอาดได้) หรือแลปอื�นๆที� Water Quality
Association ให้การยอมรับ และพบว่ามีมาตรฐานการผลิตเทียบเท่า
หรือเกินมาตรฐาน ในการกําจัดสิ�งปนเปื � อนในนํ �า (ที�มีผลต่อรสชาติ,
กลิ�น, สี, ความขุ่น, ความเค็ม, ความกระด้าง และอุณหภูมิของนํ �า
นอกจากนี � วัตถุดบิ และส่วนประกอบที� ใช้ ในการผลิตเครือ� งบําบัดนํ �านี �
ต้องผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัย และความแข็งแรงทนทานอย่าง
เข้มงวด โดยใช้มาตรฐานอุสาหกรรม NSF/ANSI-42
ดังนั � น ลูกค้าจึงมั�นใจได้วา่ เครือ� ง water ionizer ของ
บริษัทอีนาจิก ได้ถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวด ทัง� ในด้านความ
ปลอดภัย และคุณภาพของสินค้า ทุกๆชิน
� ส่วนของตัวเครือ� งที�มีการ
สัมผัสกับนํ � า ตัง� แต่ adapter ไปจนถึงปลายท่อนํ � า จะถูกถอดออก
มาทดสอบ โดยมีกรรมวิธี ในการทดสอบขัน
� นี � คือ

ชิน
� ส่วนนั �นจะถูกแช่นํ�านาน 72 ชั�วโมง แล้วนํ านํ �านั �นมา
ตรวจสอบหาสารเคมีที�อาจซึม หรือรัว� ออกมาจากชิน
� ส่วนนั �น
หลังจากนั �น เครือ� งจะถูกทดสอบภายใต้ความดัน 150psi
แล้วนํ ามาเสียบปลั�กใช้งาน เพื�อตรวจสอบความแข็งแรง และ
คุณภาพของวัตถุดบิ ที� ใช้ การทดสอบนี � เป็ นการทดสอบเพื�อ
� จะไม่มีสารเคมี ใดๆรัว�
ดูวา่ หากมีกรณี filter อุดตันเกิดขึน
ซึมออกมา หลังจากนั �น เครือ� งจะถูกทดสอบโดยแช่ ในนํ �าที�มี
� จากนํ �าพัก 1
แรงดัน 50 psi เป็ นเวลา 1 นาที และนํ าขึน
นาที สลับกันไปจนครบ 10,000 ครัง� เพื�อทดสอบอายุการใช้
งานของเครือ� งว่าสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื� องในทุกๆวันด้วย
มาตรฐานตามที�คาดไว้

CSA B483.1:

นี� เป็ นมาตรฐานของประเทศแคนาดาที�ระบุตอ้ งให้มี เพื�อที�จะ
จําหน่ ายในรัฐ Quebec (ควิเบก) ประเทศแคนาดา โดยมาตรฐานนี �
ระบุวา่ นอกจากเครือ� งจะต้องผ่านมาตรฐาน NSF42 แล้ว ยังต้องผ่าน
การทดสอบในเรือ� งอายุการใช้งานของเครือ� งอีกด้วย โดยทดสอบชิน
� ส่วน
diverter 50,000 รอบ ภายใต้แรงดัน 50 psi โดย diverter จะถูก
ปรับเปลีย� นไปตามการตัง� ค่าต่างๆ (โดยใช้มือ) ทีละ 5 วินาที เว้น 5
วินาที เป็ นจํานวน 50,000 ครัง� เพื�อที�จะผ่านการทดสอบนี � the
� กว่าเดิม
diverter จะต้องไม่มีการรัว� ซึม หรือต้องใช้แรงเปิ ดปิ ดมากขึน
หรือต้องใช้แรงบิดเพื�อเปลี�ยนการตัง� ค่าตลอดจนจบการทดสอบ
NSF372:

Certification for NSF/ANSI 372 (เมื�อก่อน คือ WQA’s
Other Recognized Document (ORD), ORD0902)
� โดย WQA ในการกําหนดคุณสมบัตขิ น
ถูกจัดทําขึน
ั � ตํา� สุดสําหรับ
ประเมินปริมาณตะกัว� ในผลิตภัณฑ์นํ�าดืม� , วัตถุดบิ และส่วนประกอบ
ต่างๆ เพื�อให้เป็ นไปตามกฎหมายข้อบังคับ หรือข้อจํากัดอื�นๆที�เกี�ยวกับ
ปริมาณสารตะกั�ว NSF/ANSI 372 ได้รวมเอาทัง� การคํานวณสาร
ตะกั�วตามมาตรฐาน NSF/ANSI 61 – Annex G และวิธีการตรวจ
� โดย California Department of Toxic
สอบที�ตงั � ขึน
Substances ใบรับประกัน NSF/ ANSI 372 แสดงถึงการผลิต
ตามมาตรฐานของ California Health and Safety Code
Section 116875 ที�มีคาํ จํากัดความคําว่า “lead free” (A.K.A.
NSF/ANSI 61 – Annex G, AB 1953) และตาม
Vermont’s lead in consumer products law, 9 V.S.A.,
Chapter 63, Subchapter 1C และกฎหมาย, ข้อบังคับ หรือข้อจํา
กัดอื�นๆ ที�ระบุถึงปริมาณสารตะกั�ว ที�จัดเป็ น “lead free”

นี� เป็ นใบรับรองที�ง่ายที�สุดแล้วที�จะได้รบ
ั แต่กระนั � นก็ตาม
เป็ นใบรับรองที�สาํ คัญ เนื� องจากหากไม่มี ใบรับรองนี � จะไม่
สามารถขายอุปกรณ์ บําบัดนํ � าได้ ในบางรัฐ
รวมถึง
California และ Vermont

NSF18:

มาตรฐานนี � มีกฎข้อบังคับสําหรับเครือ� งมือที� ใช้สําหรับเตรียมเครือ� งดืม�
หรืออาหาร ในปริมาณมาก หรือเพียงบางส่วน กฎข้อบังคับเกี�ยวกับ
วัตถุดบิ ที� ใช้, การออกแบบ และก่อสร้าง ของมาตรฐานนี � อาจถูกนํ าไปใช้
� เพื�อประกอบเป็ นเครือ� งมือที� ใช้สําหรับเตรียม
กับชิน
� ส่วนที�ถูกผลิตขึน
เครือ� งดืม� หรืออาหารด้วย แต่มาตรฐานนี � ไม่ ได้ ใช้กับตูอ้ าหารเครือ� งดืม�
แบบหยอดเหรียญ, เครือ� งกดนํ �าแข็ง หรือเครือ� งจ่ายนม ที�อยู่ภายใต้
มาตรฐาน NSF อื�นๆ
NSF18 เป็ นใบรับประกันใบล่าสุดที� บริษัทอีนาจิกได้รบ
ั เพื�อการ
จําหน่ ายในรัฐ Washington อย่างไรก็ตาม ใบรับประกันนี � จะ
เป็ นการสร้างความมั�นใจให้กับผู้ ใช้ประเภทภัตตาคาร หรือสถานที�
อื�นๆที�มีการเสริฟนํ � าคังเก้น เนื� องจากเป็ นการรับประกันว่า เป็ น
เครือ� งมือที� ใช้จ่ายเครือ� งดื�มและอาหารได้อย่างถูกต้อง
การแจกนํ � าคังเก้นตามงานเทรดโชว์ต่างๆจึงทําได้อย่างถูกต้องด้วย
ใบรับประกันใบนี � ในการที�จะได้รบ
ั ใบประกาศใบนี � เครือ� งคังเก้น
ต้องผ่านมาตรฐาน NSF42 และมาตรฐานสุขอนามัย และต้องมี
ขัน
� ตอนสําหรับผู้ ใช้ ในการรักษามาตรฐานสุขอนามัยไปตลอดอายุ
การใช้งานของตัวเครือ� ง ต้องผ่านการทดสอบเกี�ยวกับสัตว์ท�ีเป็ น
พาหะนํ าโรค และข้อกําหนดในการออกแบบตัวเครือ� งเพื�อให้ม�ันใจ
ได้วา่ อะไรก็ตามที� ไม่ควรเข้าไปอยู่ ในตัวเครือ� ง จะไม่เข้าไปในตัว
เครือ� ง เครือ� งจ่ายอาหารจะต้องมีความปลอดภัยในการที�จะบริ โภค
จากตัวเครือ� งไปตลอดอายุการใช้งาน เมื�อมีการบํารุงรักษาอย่างถูก
ต้องตามคู่มือที� ให้ ไว้สาํ หรับผู้ ใช้

บริษัท Enagic มีความทุ่มเทเป็ นอย่างมาก ไม่เพียง
แค่การผลิตนํ � าคังเก้นเท่านั � น
แต่ยังมุ่งมั�นที�จะให้ผู้
บริ โภคมีความสบายใจและมีความสุขในการใช้ WQA
Gold Seal Certification เป็ นใบประกาศนี บัตรที�มี
ระยะเวลากําหนด และเป็ นขัน
� ตอนที�มีค่าใช้จ่ายแพงมาก
แต่เรามีความรูส้ กึ ว่าอยากให้ผลิตภัณฑ์ของเรามี
มาตรฐานสูงสุด ไม่มีบริษัทไหนในอุตสาหกรรมเดียวกันที�
ได้รบ
ั ใบประกาศนี บัตรทางด้านคุณภาพ
และความ
ปลอดภัยในระดับเดียวกับที� อีนาจิกได้รบ
ั
ในขณะที�
ผลิตภัณฑ์ของเราขยายอย่างต่อเนื� องไปทั�วโลก เราก็จะ
เสาะหาใบประกาศนี บัตรอย่างต่อเนื� องเช่นเดียวกัน เพื�อ
ที�จะให้ผู้บริ โภคมั�นใจได้วา่
ผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็ น
มาตรฐานสูงสุดในอุตสาหกรรม water ionizers เสมอ

