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นายแพทย์แบตแมนเกลิดจ์ (F. Batmanghelidj ซึ งย่อเป็ น “คุณหมอแบตแมนฯ”) เขียนหนังสื อไว้
เล่มหนึงทีชื อว่า “Your Body Many Cries for Water” แปลตามตรง คือ “ร่ างกายร้องหานํา” เป็ น
หนังสื อทีอธิ บายอย่างมีหลักการและมีหลักฐานจากงานวิจยั และการศึกษาของคุณหมอว่าปั ญหาสุ ขภาพ
ต่างๆ เกิดจากภาวะร่ างกายขาดนําเรือรังอย่างไม่ตงใจ
ั
สัญญาณเตือนภัยว่าร่ างกายขาดนํามักจะถูกเข้าใจว่า “ร่ างกายหิว” แทนทีจะดืมนํากลับรับประทาน
อาหารในเวลาทีร่ างกายยังไม่ตอ้ งการอาหาร จึงทําให้ร่างกายได้อาหารมากเกินและทําให้ภาวะขาดนํายิ ง
เลวร้ ายลง
นํามีความสําคัญต่อชีวติ นําทําหน้าทีมากมายในร่ างกาย
 นําเป็ นตัวกลางพาก๊าซออกซิ เจน อาหารไปทุกเซลล์
 นําทําให้เซลล์ชุ่มชืน
 นําเป็ นสารหล่อลืน เป็ นหมอนรองข้อต่อและกระดูก
 นําช่วยร่ างกายกําจัดของเสี ยและสารพิษ
 นําป้ องกันเนือเยือเกาะติดจับกันเป็ นก้อน
 นําช่วยเซลล์สือสารได้สะดวก
 นํารักษาคุณสมบัติไฟฟ้ าของเซลล์
 นําเสริ มกระบวนการรักษาของร่ างกายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เมือร่ างกายประสบกับภาวะขาดนํา จะเป็ นต้นเหตุของอาการผิดปกติมากมาย
ทีมาของแนวคิดการเจ็บป่ วยกับภาวะร่ างกายขาดนําของคุณหมอแบตแมนฯ นีมีจดุ เริ มต้นเมือปี
ค.ศ. 1979 ขณะทีคุณหมอเป็ นนักโทษการเมืองอยู่ในเรื อนจํา นําก๊อกเพียง 2 แก้วทีคุณหมอให้นกั โทษดืม
นันทําให้ชายหนุ่มเพือนนักโทษทีปวดท้อง อันเนืองมาจากแผลในกระเพาะอาหาร ซึ งปวดเป็ นเวลานานถึง
10 ชัวโมงหายไปเป็ นปลิดทิ ง และหายขาดในเวลา 8 นาที
นีคือจุดเริ มต้นของการติดตามศึกษาการใช้นาก๊
ํ อกบรรเทาและทําให้โรคกระเพาะของเพือน
นัก โทษจํานวน 3,000 คนหาย ในขณะทีอยูใ่ นเรื อนจํานานถึง 27 เดือน
คนเหล่านีเป็ นโรคกระเพาะอันเนืองจากความเครี ยดและการขาดนําดืม เหตุการณ์ทงหมดนี
ั
ทําให้
คุณหมอตระหนักว่าผูป้ ่ วยเหล่านันกระหายนํา ร่ างกายแสดงออกถึงภาวะขาดนําด้วยอาการปวด ซึ งวงการ
แพทย์เรี ยกว่า “โรคกระเพาะ”

ผลงานชิ นนีถูก ตีพิมพ์ใน Iranian Medical Association Journal ในขณะทีคุณหมอยังอยูใ่ น
เรื อนจํา และในเวลาต่อมาเผยแพร่ ใน Journal of Clinical Gastroenterology ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1980
อาการแสบร้อนรุ นแรงบริ เวณทรวงอก ซึ งมีแนวโน้มในเวลาต่อมานําไปสู่ อาการปวดกระเพาะ
แล้วเป็ นแผลในกระเพาะได้นนั
มีสาเหตุหลักเกิดจากสภาพร่ างกายขาดนํา จึงต้องบรรเทาด้วยการเพิ ม
ปริ มาณนําดืม
ทําไมการดืมนําจึงบรรเทาอาการปวด นําไปทําอะไรกับผนังกระเพาะอาหาร
คุณหมอแบตแนนฯ อธิ บายว่า นําทีลงไปยังกระเพาะจะ “แล่น” ผ่านกระเพาะอาหารไปทันทีและ
ไปถึงลําไส้เล็กและถูกดูดซึ มทีนัน
ภายในเวลาครึ งชัวโมงนําในกระแสเลือดตรงบริ เวณฐานล่างของชัน
เมือกของผนังกระเพาะอาหารจะหลังเข้าไปยังกระเพาะอาหาร นํานี ไปเพิ มขยายชันเยือเมือกให้พองหนาขึน
ละลายสารไบคาร์ บอเนตและนําพาไปยังกระเพาะอาหาร ไปทําปฏิกิริยากับกรดในกระเพาะเพือไปปรับ
สภาพความเป็ นกรดอย่างแรงของกรดเกลือไฮโดรคลอริ คให้เป็ นกลาง เป็ นการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้นาํ
จากภายในร่ างกาย ไม่ใช่การล้างด้วยนําทีดืมสดใหม่ คุณหมอแบตแมนฯ เรี ยกว่าการ “ล้างย้อน” หรื อ
“Backwash” นันเอง

ชันเยือเมือกทีมีความเป็ นด่างทําหน้าทีปกป้ องเซลล์ผนังกระเพาะชันล่างจากการถูกทําลายของ
นําย่อยในกระเพาะทีอุดมด้วยกรดเกลือ ซึงจะคอยแทรกเข้ากัดเซาะชันเซลล์ของผิวกระเพาะอาหาร ในเวลา
เดียวกันนําทีหลังเข้าไปยังกระเพาะอาหารพร้อมทีจะเข้าร่ วมในกระบวนการย่อยอาหาร
เมือกบนชันผิวของกระเพาะมีส่วนประกอบเป็ นนําร้อยละ 98 ทีเหลือร้อยละ 2 เป็ นสารทีจับนํา
เหล่านีให้อยู่ดว้ ยกัน สารละลายไบคาร์ บอเนตนีทําหน้าทีเป็ นบัพฟอร์ สารบัฟเฟอร์มีความสามารถป้ องกัน
สภาวะรอบด้านไม่ให้มีการเปลียนแปลงของความเป็ นกรดด่างอย่างกะทันหัน
คือปรับไม่ให้มีการ
เปลียนแปลงความเป็ นกรดด่างทีรุ นแรง
ปฏิกิริยาทีเกิ ดขึนตรงบริ เวณกระเพาะอาหารนันเป็ นกระบวนการทีว่องไว เกิ ดขึนตลอดเวลา หาก
ร่ างกายขาดนํา ความเหนียวข้นของชันเมือกนีเปลียนไป ประสิ ทธิ ภาพของการทําปฏิกิริยาบัพเฟอร์จะลดลง
กรดแทรกเข้าไปยังชันเซลล์ของกระเพาะ เมือเส้นประสาทอันว่องไวของกระเพาะสัมผัสกรดจะทําให้เกิด
อาการปวดแสบปวดร้อนจนในเวลาต่อมานําไปสู่ การเป็ นแผลในกระเพาะอาหารได้
นายแพทย์แบตแมนเกลิดจ์จึงเน้นว่าอาการปวดกระเพาะ คือ สัญญาณบ่งบอกว่าร่ างกายขาดนํา
ควรดืมนําให้เพียงพอในเวลาทีเหมาะสม นันคือก่อนรับประทานอาหารครึ งชัวโมง และในขณะท้องว่าง ซึง
เป็ นวิธีหนึงของการป้ องกันโรคกระเพาะอาหาร ใครมีปัญหานีลองทําดู และหากให้ดีควรเป็ นนําคังเก้น
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