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Hydro นิตยสารสําหรับคนรักนํ�า!



การดื�มนํ�าให้เพียงพอในช่วงตั�งครรภ์ เป�นสิ�งจําเป�น
         การ ดื�ม นํ�า ใ ห้ เ พียงพอในช่วง ตั� งครรภ์  เป�น สิ� ง จํา เป�น ในสตร �มีครรภ์ ทุกคน    อาการแพ้ ท้อง
เป�น สัญญาณที� บ่ งบอกถึง ว่ า ทั� งแ ม่และ เ ด็ก ในครรภ์ กํา ลัง ต้องการนํ�า      ใน ช่วง ที� ตั ว อ่อนมีการแบ่ง
เซลล์อ ยู่ ในมดลูกของมารดานั�น    นํ�า เป�น สิ� ง จํา เป�น ในการ เจร �ญเ ติบโตของตัว อ่อนในครรภ์  ซึ� ง ต้อง
ไ ด้ รับจากมารดา      มีการ สัง เก ตุพบว่า   ห นึ� ง ใน สัญญาณแรกเร �� ม ที� บ่ งบอกถึงการต้องการนํ�า ในแม่
และ ตัว อ่อนในครรภ์  คือ  อาการแพ้ ท้อง ในระหว่าง  3  เ ดือนแรกของการตั� งครรภ์      ความสํา คัญ
ของนํ�า ในระห ว่าง ตั� งครรภ์ ยัง มี อีกมากมาย  ดั ง ต่อไปนี�  :

นํ�าเป�นตัวนําพาสารอาหารไปตามกระแสเลือด  เพื�อ
นําไปเลี�ยงทารก และมารดา
 นํ�าช่วยป�องกันการเกิดการติดเชื�อในกระเพาะ
ป�สสาวะ, ป�องกันท้องผูก และเลือดออกผิดปกติ 
 ซึ�งมักเกิดขึ�นได้ในระหวา่งตั�งครรภ์
 การขาดนํ�าอาจกระตุ้นให้เกิดการบีบตัวของมดลูก  
ซึ�งเป�นสาเหตุของการคลอดก่อนกําหนด
 นํ�าครํ�า ซึ�งประกอบไปด้วยนํ�าเป�นส่วนใหญ่  จะ
ต้องมีการหมุนเว �ยนเปลี�ยนตลอดเวลา ทั�งวันทั�งคืน   
ดังนั�น  นํ�ายิ�งเป�นสิ�งจําเป�นที�จะทําให้ทารกแข็งแรง
 การได้รับนํ�าอย่างเพียงพอ  มีความสําคัญอย่าง
ยิ�งต่อการผลิตนํ�านม
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ความบกพร่องของท่อประสาท (neural
tube defects)
มีการผลิตนํ�าครํ�าน้อย
คลอดก่อนกําหนด
มีการผลิตนํ�านมน้อย
ความผิดปกติของทารกตั�งแต่แรกเกิด

การขาดนํ�าในระหวา่งตั�งครรภ์  อาจก่อให้เกิดผล
เสียรุนแรงดังต่อไปนี�

โลก, แสดงเฉพาะส่วนที�เป�นนํ�า

นํ�าคือชีว �ต
      นํ�า มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัว ที�หากวา่
ปราศจากนํ�า ชีว �ตจะกําเนิดและอยู่รอดไม่ได้  และไม่มี
สสารอื�นใดที�จะมาแทนที�นํ�าได้
      นํ�าและชีว �ต มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด   
 เอ็นไซม์ในร่างกายไม่สามารถทํางานได้ หาก
ปราศจากโมเลกุลของนํ�า   และไม่มีของเหลวชนิดอื�น
ใดที�จะสามารถแทนที�นํ�าได้

      เรานับวา่โชคดีมากที�โลกของเราเต็มไปด้วยนํ�า     
นํ�าเป�นสสารที�พบได้ตามปกติในอวกาศ   พบ
กระจัดกระจายอยู่ทั�วไปในรูปโมเลกุลของก๊าซ และนํ�า
แข็งรูปทรงสัณฐานต่างๆ  ตั�งแต่ขนาดเม็ดเล็กๆ ไป
จนถึงขนาดใหญ่มากๆ เช่นดาวเคราะห์น้อย, ดาวหาง
และดาวเคราะห์    แต่นํ�าจําเป�นต้องอยู่ในสภาพที�
เป�นของเหลวเหมือนที�อยู่ในโลก  จึงจะก่อกําเนิดชีว �ต
ได้
      เป�นไปได้มากวา่  นํ�าที�อยู่บนโลกเรานี� มาจาก
หลายแหล่ง  เช่น ดาวหาง และดาวเคราะห์น้อย และ
เกิดขึ�นหลังจากที�ดาวเคราะห์โลกได้เกิดขึ�นแล้ว
      การก่อกําเนิดขึ�นของชีว �ต ต้องอาศัยนํ�านี�  แต่
ชีว �ตก่อกําเนิดขึ�นได้อย่างไร ยังคงเป�นคําถามที�
หลายๆคนให้ความสนใจมานาน ก่อนที�จะมีการ
ทดลองสังเคราะห์กรดอมิโน จากโมเลกุลที�เร �ยบง่าย  
โดยการแลกเปลี�ยนประจุไฟฟ�าในระบบที�เป�น
ของเหลว      เมื�อเร็วๆนี� ก็มีการเสนอทฤษฎีต่างๆ
มากมาย  แต่ก็ไม่มีทฤษฎีใดที�ได้รับมติเป�นเอกฉันท์   
ยกเว้น ทุกคนเห็นพ้องต้องกันวา่ มีนํ�าในสถานะ
ของเหลวเกี�ยวข้องด้วยอย่างแน่นอน



Dyspeptic Pain - ปวดท้องโรคกระเพาะ
สัญญาณบ่งบอกถึงภาวะที�ร่างกายกระหายนํ�าฉุกเฉิน

      อาการปวดท้องโรคกระเพาะ เป็นสัญญาณของร่างกายท่ี

สําคัญท่ีสุด  มันกําลังบอกว่าร่างกายขาดน้ํา    อาการน้ีสามารถ

เกิดได้ท้ังในคนท่ีอายุยังน้อย และในผู้สูงอายุ     การท่ีร่างกาย

อยู่ในภาวะขาดน้ําอย่างต่อเน่ืองและเร้ือรังน้ัน  เป็นต้นตอ

สาเหตุของโรคเกือบจะทุกชนิดท่ีพบเจอในทุกวันน้ี

      อาการปวดท้องโรคกระเพาะ  ท้ังในโรคกระเพาะอาหาร

อักเสบ, ลําไส้อักเสบ และกรดไหลย้อน   ควรจะรักษาด้วยการ

เพ่ิมปริมาณน้ําท่ีด่ืมเพียงอย่างเดียว     หากเกิดเป็นแผลในทาง

เดินอาหารข้ึนมาแล้ว   ควรใส่ใจเร่ืองอาหารท่ีมีส่วนช่วยในการ

ซ่อมแซมแผลท่ีเกิดข้ึนด้วย

      จากข้อมูลของ Professor Howard Spiro
แห่งมหาว �ทยาลัยเยล  พบวา่ 12% ของผู้ป�วยโรค
กระเพาะ จะเกิดแผลที�ลําไส้เล็กส่วนต้น อีก 6 ป�ถัด
มา, 30% เกิดหลังจากนั�น 10 ป�, 40% เกิดในอีก
27 ป�ถัดมา
      และอาการปวดนี�เอง ที�ทําให้ผู้ป�วยตัดสินใจไป
พบแพทย์     จากข้อมูลของ Dr. Batmanghelidj
ผู้แต่งหนังสือ "Your body's many cries for
water" เขากล่าววา่  เขาได้รักษาผู้ป�วยกวา่ 3,000
คน ที�มีอาการปวดท้องโรคกระเพาะด้วยนํ�าเพียงอย่าง
เดียว  และงานของเขาได้เผยแพร่ในวารสาร the
Journal of Clinical Gastroenterology ใน
เดือนมิถุนายน 1983
      เมื�อร่างกายอยู่ในภาวะขาดนํ�าจนถึงระดับหนึ�ง 
 เมื�อร่างกายต้องการนํ�าด่วน   ไม่มีอะไร หร �อยาอะไร
จะมาทดแทนนํ�าได้    หนึ�งในผู้ป�วยจํานวนมากของ
เขาได้พิสูจน์ความจร �งในเร ��องนี�    ผู้ป�วยคนนี�เป�นชาย
หนุ่มอายุ 20 กว่า  เป�นแผลในลําไส้เล็กส่วนต้นมา
หลายป�   แพทย์ได้จ่ายยาลดกรด ชื�อ cimetidine
แก่เขา
      Cimetidine เป�นยาต้านฮีสตามีนชนิดที� 2
(Anti H2 receptors)    เซลล์ในกระเพาะอาหารที�
ผลิตกรด จะตอบสนองต่อยานี�   แต่อย่างไรก็ตาม 
 ยังมีเซลล์อื�นๆอีกมากมายในร่างกายที�ไม่ได้ทําหน้าที�
หลั�งกรด ก็ถูกยับยั�งการทํางานเพราะยาตัวนี�ด้วย  
 ดังนั�น จึงพบว่ายานี�มีผลข้างเคียงมากมาย และเป�น
อันตรายในผู้สูงอายุที�มีการขาดนํ�าเร ��อรัง

      Dr. Batmanghelidj พบคนไข้หนุ่มคนนี�ใน
ตอน 5 ทุ่ม ในช่วงฤดูร้อนป� 1980   เขามีอาการ
ปวดจนแทบไม่ได้สติ   เขานอนอยู่บนพื�นในห้อง
เขา  เอามือกุมท้องตัวงอเหมือนทารกในครรภ์  
 เมื�อ Dr.B พูดกับเขา  คนไข้ก็ไม่ตอบสนอง  จน
Dr.B ต้องเขย่าตัวเขาให้รู้สึกตัว และซักอาการ  
 คนไข้ครํ�าครวญถึงการปวดแผลในลําไส้  เขาเร ��มมี
อาการปวดตั�งแต่ตอนบ่ายโมง หลังกินอาหารกลาง
วัน และมีอาการปวดขึ�นเร ��อยๆ   คนไข้ได้กินยา
Cimetidine ไป 3 เม็ด และยาลดกรดไป 1 ขวด
เต็มๆ  แต่อาการปวดไม่ดีขึ�นเลย  เป�นเวลา 10
ชั�วโมงแล้ว ตั�งแต่เร ��มมีอาการ



      Cimetidine 300 mg 3 เม็ด และยาลดกรด
อีก 1 ขวดเต็มๆ! ยังไม่สามารถบรรเทาอาการปวดได้   
ปกติหากเกิดอาการเช่นนี�  คนไข้คงจบลงบนโต๊ะผ่าตัด  
แต่เนื�องจาก Dr.B มีประสบการณ์มากมายในการใช้
นํ�าช่วยลดอาการปวดโรคกระเพาะ   เขาจึงให้ผู้ป�วย
คนนี�ดื�มนํ�า 2 แก้วเต็มๆ (ประมาณ 500 มล.)
      หลังจากนั�น 15 นาที  อาการปวดของเขาทุเลา
ลง และเสียงร้องครํ�าครวญก็หยุดไป   หลังจากนั�น
Dr.B ได้ให้เขาดื�มนํ�าอีก 1 แก้วเต็มๆ  และในอีก 2-3
นาทีต่อมา  อาการปวดก็หายไป     เป�นเวลา 10 ชม.
ที�ชายคนนี�ทุกข์ทรมานจากอาการปวด และกินยาไปตั�ง
มากมายก็ไม่ได้ผล   แต่ด้วยนํ�าแค่ 3 แก้ว  อาการ
ปวดได้บรรเทาลงทั�งหมดภายในแค่ 20 นาที!
      ยาลดกรดที�มีอลูมิเนียมเป�นส่วนประกอบนั�น มี
อันตราย  เนื�องจากป�จจุบันมีหลักฐานชัดเจนแล้วว่า
อลูมิเนียมในร่างกายเป�นป�จจัยอันดับต้นๆที�เป�นสาเหตุ
ของโรคอัลไซเมอร์ และมีผลทําลายเซลล์สมอง     ยา
ลดกรดส่วนใหญ่จะมีอลูมิเนียมเป�นส่วนประกอบ
ประมาณ 150-600 มก./เม็ด หร �อ/ช้อน
      ยาลดกรดที�ออกฤทธิ�ต้านฮีสตามีน (H2
blockers) ก็ไม่ควรใช้ต่อเนื�องเป�นระยะเวลานาน
เนื�องจากมีผลข้างเคียงมากมาย เช่น ทําให้มึนงง และ
สับสนในผู้สูงอายุ   เต้านมขยายใหญ่ ในผู้ชายที�รับ
ประทานยานี�ต่อเนื�อง 2-3 สัปดาห์   จํานวนสเป�ร์มล
ดลง และไม่มีความรู้สึกทางเพศ ในผู้ป�วยชายบางคน     
เส้นเลือดฝอยในสมอง ตอบสนองต่อการที�ร่างกาย
ขาดนํ�า โดยการขยายหลอดเลือดเมื�อถูกกระตุ้นโดยฮีส
ตามีนที�ควบคุมโดยสมอง    ยาต้านฮีสตามีนจะไป
ยับยั�งผลของฮีสตามีนในการทําให้หลอดเลือดขยายตัว   
ทําให้สมองได้รับปร �มาณเลือดลดลงเมื�อจําเป�นต้องใช้
มากขึ�น  เช่นตอนที�สมองต้องจัดการข้อมูลที�เข้ามา
มากกว่าปกติ เช่นตอนที�อยู่ภายใต้ความเคร �ยด

      สาเหตุอันดับแรกของโรคอัลไซเมอร์ คือ การที�
ร่างกายขาดนํ�าเร ��อรัง    ในความเห็นของ Dr.B 
 การที�เซลล์สมองขาดนํ�า เป�นสาเหตุอันดับแรกของ
โรคอัลไซเมอร์   และหากเซลล์สมองขาดนํ�าเป�นระยะ
เวลานาน  เซลล์สมองจะเร ��มหดตัวลง  เหมือนเม็ด
องุ่นที�เหี�ยวแห้งกลายเป�นลูกเกด     เซลล์สมองเร ��ม
สูญเสียการทํางานหลายอย่างไป เช่นการส่งสารสื�อ
ประสาทไปที�ปลายประสาท     เพื�อนของ Dr.B คน
หนึ�งซึ�งเป�นหมอ  ได้ลองทําตามว �ธีของ Dr.B โดย
การบังคับพี�ชายซึ�งเป�นอัลไซเมอร์ให้ดื�มนํ�ามากขึ�น
ทุกๆวนั   พี�ชายเขาเร ��มมีความจําดีขึ�นมาก จน
สามารถพูดจาตอบโต้กับผู้อื�นได้โดยที�ไม่มีการพูดยํ�า
ประโยคที�ตัวเองพูด   โดยอาการที�ดีขึ�นนี�ชัดเจนใน
เวลาไม่ถึงเดือน

Dr. Batmanghelidj



      ไมว่า่คณุจะซกัเสื�อผา้อยา่งดีขนาดไหน  
 คณุไมรู่ส้กึหรอืวา่ มนัยากที�จะขจดัคราบเหงื�อ
ไคลที�ติดฝ�งแน่นบนเสื�อผา้   โดยเฉพาะเมื�อ
ตอนที�คณุพบวา่มคีราบเหลืงติดอยูต่รง
บรเิวณใต้วงแขนของเสื�อเชิ�ตสขีาวของคณุ 
 แหยะ! (><)    โดยเฉพาะในชว่งหนา้รอ้นดว้ย
แล้ว  คณุคงพบป�ญหานี�เป�นประจาํจนอยากจะ
เลิกใสเ่สื�อขาวไปเลย   แต่ไมต้่องหว่ง  ดว้ยตัว
ชว่ยอยา่งมสิเตอรลี์เวลลัค  ป�ญหาคราบ
เหลืองใต้จกักะแร ้ จะไมทํ่าลายชวีติคณุอีกต่อ
ไป :))

เคล็ดลับในการใช้
นํ�าคังเก้น
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ขจัดคราบฝงแนนอยาง

งายดายดวย

นํ้าสตรองคังเกน

ขจัดคราบเหงื�อไคลด้วยเคร ��อง  
 ลีเวลลัค

ผสมนํ�าสตรองคังเก้นในการซัก
ผ้า

      นํ�าสตรองคังเก้น มสีรรพคณุในการขจดั
คราบฝ�งแนน่ไดอ้ยา่งนา่มหศัจรรย์
      เมื�อคณุจะซกัผา้ขาว  ใหเ้ติมนํ�าสตรองคัง
เก้นลงไปในเครื�องซกัผา้ปรมิาณครึ�งหนึ�ง   แค่
นี�เอง  ก็จะขจดัคราบเหงื�อไคลที�ติดเสื�อผา้ได ้ 
 แต่ถ้าหากคราบนั�นมนัสกปรกมาก  ใหแ้ชผ่า้
นั�นในผงซกัฟอกผสมนํ�าสตรองคังเก้น

ระวงัผ้าสีตก
      ควรระวงัหากคณุกําลังซกัผา้ส ี   หากแช่
ผา้สใีนนํ�าสตรองคังเก้นนานเกินไป  อาจทําให้
ผา้สตีกได ้(ขึ�นอยูกั่บวา่เป�นเนื�อผา้ชนดิไหน)


