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Hydro นิตยสารสําหรับคนรักนํ�า



         เมื�อเดือนธนัวาคม 2003  มเีหตกุารณที์�ไมค่าด
คิดเกิดขึ�น    ดร.อัลเลน  โรสเซส  รองประธาน
นานาชาติของบรษัิทยายกัษ์ใหญ่แห่งหนึ�งของโลก 
 แกล็กโซสมธิไคลน์ หรอื GSK  ได้ให้สมัภาษณ์ต่อ
สาธารณชน  โดยลงหน้าหนึ�งในหนังสอืพมิพ ์"The
Independent" ของลอนดอน ประเทศอังกฤษวา่
"ยาสว่นใหญ่ - มากกวา่ 90% - ได้ผลเพยีง 30-50%
ของคนที�ใช"้      บรรณาธกิารวทิยาศาสตรข์อง
หนังสอืพมิพเ์ล่มนี�ให้ความเห็นวา่ "มนัเป�นการเป�ด
เผยความลับในอุตสาหกรรมยาวา่  ยาสว่นใหญน่ั�น ไม่
ได้ผล ในคนไขส้ว่นใหญ่    แต่นี�เป�นครั�งแรกที�ผูม้ี
ตําแหน่งในระดับสงูของบรษัิทยา  ออกมาเป�ดเผยต่อ
สาธารณชน"

คําสารภาพของบรษัิทยา

         ในอดตี  ป�ญหาสขุภาพสว่นใหญ ่ ซึ�งควรจะถกู
เรยีกวา่  อาการแทรกซอ้นของการขาดนํ�าภายใน
เซลล์นั�น  กลับถกูวนิจิฉัยวา่เป�น "โรคที�ไมท่ราบ
สาเหต"ุ      ป�จจุบนั  โรคต่างๆเดยีวกันนี� กลับถกู
โยนความผดิใหกั้บยนีส ์     ถ้าหากวา่บุคลากร
ทางการแพทยเ์หล่านั�น  ไดรู้ว้า่ การที�ภายในเซลล์
ขาดนํ�านั�น มผีลต่อการทํางานและโครงสรา้งของ
ดีเอ็นเอ (DNA) และอารเ์อ็นเอ (RNA) ภายใน
นวิเคลียสของเซลล์ดว้ย   เขาจะเขา้ใจวา่  การที�ยนีส์
มกีารทํางานที�ผดิปกติไป เกี�ยวของกับการขาดนํ�า
ภายในเซลล์    นํ�าจะต้องมใีนปรมิาณที�มากเพยีงพอ
ที�ยนีสเ์หล่านั�นจะทําหนา้ที�ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
 
         ยนีส ์จะถกูสรา้งขึ�นซํ�าๆในเซลล์ จากวตัถดุบิที�
ลําเลียงมาโดย "การไหลเวยีนของนํ�า" ในรา่งกาย 
 และเนื�องจากรา่งกายของเรา ต้องมกีารสรา้งเซลล์
ใหมท่ดแทนเซลล์ที�ตายไป (ยกเวน้เซลล์ประสาทใน
สมองที�ไมส่ามารถสรา้งขึ�นใหมไ่ดแ้ล้ว)

         ดร.โรสเซส โยนความผิดไปท่ีคนไข   เขาคาดวาในบางคนมียีนสท่ีไปทําลายยา     เขาไมได
เขาใจถึงเหตุผลวาท่ียาไมไดผลนัน้  เป็นเพราะความจริงขอหน่ึงคือ - ยาไมไดไปดับความตองการน้ํา
ของคนไข  ซ่ึงเป็นสาเหตุของอาการแสดงของโรค     โชครายท่ียาพวกน้ีไมเพียงแคไมไดผลเทานัน้  
แตยังทําใหคนไขปวยมากกวาเดิมเสียอีก

ทกุๆความผดิปกติที�เกิดขึ�นกับยนีสใ์นเวลาต่อมา
นั�น  ต้องเริ�มจากผลของการขาดนํ�าภายในเซลล์ซึ�ง
มมีาก่อนหนา้นั�น
 
 HEALTH IS NOT
EVERYTHING,
BUT WITHOUT
HEALTH
EVERYTHING IS
NOTHING!



  ใบรบัรองWQA 
 คอือะไร? 

พูดจาประสาเทคนิค

NSF42: Certification 
หมายถึง แบบจําลองในการผลิตเครื�องทาํนํ�าดื�มที� ไดข้ึ �นทะเบียนไว ้ จะ
ถูกทดสอบโดยห้องแลปของ Water Quality Association 
( WQA เป็นองคก์รที�รบัรองความสะอาด และมาตรฐานของไส้กรอง 
วา่สามารถกรองนํ�าให้สะอาดได)้ หรอืแลปอื�นๆที� Water Quality 
Association ให้การยอมรบั และพบวา่มีมาตรฐานการผลิตเทียบเท่า 
หรอืเกินมาตรฐาน ในการกําจัดสิ�งปนเปื�อนในนํ�า (ที�มีผลตอ่รสชาต,ิ 
กลิ�น, สี, ความขุ่น, ความเค็ม, ความกระดา้ง และอุณหภูมิของนํ�า 
นอกจากนี� วตัถุดบิและส่วนประกอบที� ใช้ ในการผลิตเครื�องบําบัดนํ�านี� 
ตอ้งผ่านมาตรฐานดา้นความปลอดภัย และความแข็งแรงทนทานอย่าง
เข้มงวด โดยใช้มาตรฐานอุสาหกรรม NSF/ANSI-42   

         ดังนั�น ลูกค้าจึงมั�นใจได้วา่ เครื�อง water ionizer ของ
บรษัิทอีนาจิก ได้ถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวด ทั�งในด้านความ
ปลอดภัย และคุณภาพของสนิค้า ทุกๆชิ�นสว่นของตัวเครื�องที�มีการ
สมัผัสกับนํ�า ตั �งแต่ adapter ไปจนถึงปลายท่อนํ�า จะถูกถอดออก
มาทดสอบ โดยมีกรรมวธีิ ในการทดสอบขั�นนี� คือ

ชิ �นส่วนนั�นจะถูกแช่นํ�านาน 72 ชั�วโมง แล้วนํานํ�านั�นมา
ตรวจสอบหาสารเคมีที�อาจซึม หรอืรั�วออกมาจากชิ �นส่วนนั�น 
หลังจากนั�น เครื�องจะถูกทดสอบภายใตค้วามดนั 150psi 
แล้วนํามาเสียบปลั�กใช้งาน เพื�อตรวจสอบความแข็งแรง และ
คณุภาพของวตัถุดบิที� ใช้ การทดสอบนี� เป็นการทดสอบเพื�อ
ดวูา่ หากมีกรณี filter อุดตนัเกิดขึ �น จะไม่มีสารเคมี ใดๆรั�ว
ซึมออกมา หลังจากนั�น เครื�องจะถูกทดสอบโดยแช่ในนํ�าที�มี
แรงดนั 50 psi เป็นเวลา 1 นาที และนําขึ �นจากนํ�าพัก 1 
นาที สลับกันไปจนครบ 10,000 ครั �ง เพื�อทดสอบอายุการใช้
งานของเครื�องวา่สามารถใช้งานไดอ้ย่างตอ่เนื�องในทุกๆวนัดว้ย
มาตรฐานตามที�คาดไว้

กวา่จะได้รบั WQA Gold 
Seal Certificate เครื�อง 
LeveLuk ของ บ.อีนาจิก ต้อง
ผ่านมาตรฐานมากมาย ดังนี�



CSA B483.1: 
         นี� เป็นมาตรฐานของประเทศแคนาดาที�ระบุตอ้งให้มี เพื�อที�จะ
จําหน่ายในรฐั Quebec (ควเิบก) ประเทศแคนาดา โดยมาตรฐานนี�
ระบุวา่ นอกจากเครื�องจะตอ้งผ่านมาตรฐาน NSF42 แล้ว ยังตอ้งผ่าน
การทดสอบในเรื�องอายุการใช้งานของเครื�องอีกดว้ย โดยทดสอบชิ�นส่วน 
diverter 50,000 รอบ ภายใตแ้รงดนั 50 psi โดย diverter จะถูก
ปรบัเปลี�ยนไปตามการตั �งคา่ตา่งๆ (โดยใช้มือ) ทีละ 5 วนิาที เวน้ 5 
วนิาที เป็นจํานวน 50,000 ครั �ง เพื�อที�จะผ่านการทดสอบนี� the 
diverter จะตอ้งไม่มีการรั�วซึม หรอืตอ้งใช้แรงเปิดปิดมากขึ �นกวา่เดมิ 
หรอืตอ้งใช้แรงบิดเพื�อเปลี�ยนการตั �งคา่ตลอดจนจบการทดสอบ

NSF372: 
Certification for NSF/ANSI 372 (เมื�อก่อน คอื WQA’s 
Other Recognized Document (ORD), ORD0902)
ถูกจัดทําขึ �นโดย WQA ในการกําหนดคณุสมบัตขัิ �นตํ�าสุดสําหรบั
ประเมินปรมิาณตะกั�วในผลิตภัณฑ์นํ�าดื�ม, วตัถุดบิ และส่วนประกอบ
ตา่งๆ เพื�อให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคบั หรอืข้อจํากัดอื�นๆที�เกี�ยวกับ
ปรมิาณสารตะกั�ว NSF/ANSI 372 ไดร้วมเอาทั �งการคาํนวณสาร
ตะกั�วตามมาตรฐาน NSF/ANSI 61 – Annex G และวธิีการตรวจ
สอบที�ตั �งขึ �นโดย California Department of Toxic 
Substances ใบรบัประกัน NSF/ ANSI 372 แสดงถึงการผลิต
ตามมาตรฐานของ California Health and Safety Code 
Section 116875 ที�มีคาํจํากัดความคาํวา่ “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, ข้อบังคบั หรอืข้อจํา
กัดอื�นๆ ที�ระบุถึงปรมิาณสารตะกั�ว ที�จัดเป็น “lead free”

นี� เป็นใบรบัรองที�ง่ายที�สุดแล้วที�จะได้รบั แต่กระนั�นก็ตาม 
เป็นใบรบัรองที�สาํคัญ เนื�องจากหากไม่มี ใบรบัรองนี� จะไม่
สามารถขายอุปกรณ์บําบัดนํ�าได้ ในบางรฐั รวมถึง 
California และ Vermont

NSF18: 
มาตรฐานนี� มีกฎข้อบังคบัสําหรบัเครื�องมือที� ใช้สําหรบัเตรยีมเครื�องดื�ม 
หรอือาหาร ในปรมิาณมาก หรอืเพียงบางส่วน กฎข้อบังคบัเกี�ยวกับ
วตัถุดบิที� ใช้, การออกแบบ และก่อสรา้ง ของมาตรฐานนี� อาจถูกนําไปใช้
กับชิ �นส่วนที�ถูกผลิตขึ �นเพื�อประกอบเป็นเครื�องมือที� ใช้สําหรบัเตรยีม
เครื�องดื�ม หรอือาหารดว้ย แตม่าตรฐานนี� ไม่ได้ ใช้กับตูอ้าหารเครื�องดื�ม
แบบหยอดเหรยีญ, เครื�องกดนํ�าแข็ง หรอืเครื�องจ่ายนม ที�อยู่ภายใต้
มาตรฐาน NSF อื�นๆ

NSF18 เป็นใบรบัประกันใบล่าสุดที� บรษัิทอีนาจิกได้รบั เพื�อการ
จําหน่ายในรฐั Washington อย่างไรก็ตาม ใบรบัประกันนี�จะ
เป็นการสรา้งความมั�นใจให้กับผู้ ใช้ประเภทภัตตาคาร หรอืสถานที�
อื�นๆที�มีการเสรฟินํ�าคังเก้น เนื�องจากเป็นการรบัประกันวา่ เป็น
เครื�องมือที� ใช้จ่ายเครื�องดื�มและอาหารได้อย่างถูกต้อง     
การแจกนํ�าคังเก้นตามงานเทรดโชวต่์างๆจึงทําได้อย่างถูกต้องด้วย
ใบรบัประกันใบนี� ในการที�จะได้รบัใบประกาศใบนี� เครื�องคังเก้น
ต้องผ่านมาตรฐาน NSF42 และมาตรฐานสุขอนามัย และต้องมี
ขั�นตอนสาํหรบัผู้ ใช้ ในการรกัษามาตรฐานสุขอนามัยไปตลอดอายุ
การใช้งานของตัวเครื�อง ต้องผ่านการทดสอบเกี�ยวกับสตัวที์�เป็น
พาหะนําโรค และข้อกําหนดในการออกแบบตัวเครื�องเพื�อให้มั�นใจ
ได้วา่ อะไรก็ตามที� ไม่ควรเข้าไปอยู่ ในตัวเครื�อง จะไม่เข้าไปในตัว
เครื�อง เครื�องจ่ายอาหารจะต้องมีความปลอดภัยในการที�จะบริโภค
จากตัวเครื�องไปตลอดอายุการใช้งาน เมื�อมีการบํารงุรกัษาอย่างถูก
ต้องตามคู่มือที� ให้ ไวส้าํหรบัผู้ ใช้

         บรษัิท Enagic มีความทุ่มเทเป็นอย่างมาก ไม่เพียง
แค่การผลิตนํ�าคังเก้นเท่านั�น แต่ยังมุ่งมั�นที�จะให้ผู้
บริโภคมีความสบายใจและมีความสุขในการใช้ WQA 
Gold Seal Certification เป็นใบประกาศนีบัตรที�มี
ระยะเวลากําหนด และเป็นขั�นตอนที�มีค่าใช้จ่ายแพงมาก 
แต่เรามีความรูส้กึวา่อยากให้ผลิตภัณฑ์ของเรามี
มาตรฐานสูงสุด ไม่มีบรษัิทไหนในอุตสาหกรรมเดียวกันที�
ได้รบัใบประกาศนีบัตรทางด้านคุณภาพ และความ
ปลอดภัยในระดับเดียวกับที� อีนาจิกได้รบั ในขณะที�
ผลิตภัณฑ์ของเราขยายอย่างต่อเนื�องไปทั�วโลก เราก็จะ
เสาะหาใบประกาศนีบัตรอย่างต่อเนื�องเช่นเดียวกัน เพื�อ
ที�จะให้ผู้บริโภคมั�นใจได้วา่ ผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็น
มาตรฐานสูงสุดในอุตสาหกรรม water ionizers เสมอ


