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ในปั จ จุ บัน ภาวะปั ญ หาทางสุ ข ภาพที่ มี แ นวโน้ม เพิ่ ม มากขึ้ นเรื่ อยๆ คื อ ภาวะโรคภู มิ ต ้า นทานตนเอง
(Autoimmune disease) หรื อที่หลายคนรู ้ จก
ั คือ โรคพุ่มพวง (lupus) ซึ่งแท้จริ งแล้วโรคพุ่มพวงเป็ นเพียงส่ วนหนึ่ ง
ของภาวะโรคภูมิตา้ นทานตนเอง
นอกจากโรคพุ่มพวงแล้วยังมี Rheumatoid arthritis (RA) (โรคปวดข้อชนิ ดรู มาตอยด์), Multiple sclerosis
(MS), Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) (โรคกล้ามเนื้ อ อ่อ นแรง), Crohn’s disease, Hashimoto’s
thyroiditis (ภูมิ แพ้ไทรอยด์), Psoriasis (สะเก็ด เงิ น, เรื้ อนกวาง), Alopecia areata (โรคผมร่ ว งเป็ นหย่อมๆ),
Vitiligo (โรคด่างขาว), Sjogren’s syndrome, Scleroderma, DM type I (เบาหวานชนิ ดที่ 1) และอื่นๆ อีกมากมาย
โดยโรคเหล่านี้ เกิ ด จากระบบภูมิตา้ นทานของเรา อัน เปรี ยบเหมือน “ตํารวจ, พนักงานตรวจสอบ” ที่ ค อยกําจัด สิ่ ง
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แปลกปลอมต่างๆ ทํางานผิดเพี้ยนไป ไม่สามารถที่จะจําแนกแยกระหว่างสิ่งแปลกปลอมและเนื้ อเยือ่ ของตนเองได้ เป็ น
ผลทําให้เกิดการต่อต้านเนื้อเยือ่ ของตนเอง ขึ้นอยูก่ บั ว่าความผิดปกติเกิดขึ้นที่ส่วนใด เช่น
- Mutiple sclerosis (MS) เกิดจากความผิดปกติที่ส่วนเยือ
่ หุ ม้ เซลล์ประสาท (myelin sheath)
- Lupus เกิดจากความผิดปกติที่เส้นเลือดขนาดเล็ก
- Amyotropic Lateral sclerosis (ALS) เกิดจากผิดปกติในส่ วนของรอยต่อของเซลล์ประสาท
และกล้ามเนื้ อ
- Celiac disease เกิดจากความผิดปกติที่เนื้ อเยือ
่ ลําไส้เล็ก
- Rheumatoid Arthritis เกิดจากความผิดปกติที่เนื้ อเยือ
่ ข้อต่อต่างๆ
- Sjogren’s syndrome เกิดจากความผิดปกติที่ต่อมสารคัดหลัง่
- Grave’s disease, Hashimoto’s Thyroiditis เกิดจากความผิดปกติที่ต่อมไทรอยด์
- DM type I (เบาหวานประเภทที่ 1) เกิดจากความผิดปกติที่ตบ
ั อ่อน
- Vitiligo (โรคด่างขาว) เกิดจากความผิดปกติที่เม็ดสี melanin ที่ผวิ หนัง เป็ นต้น

ระบบภูมิคุ้มกันของเรามาโจมตีตวั เราเองได้ อย่ างไร?
ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิ ดจะมีกระบวนการในการป้ องกันตนเองจากสิ่ งต่างๆ อย่างเป็ นระบบ รวมถึงระบบภูมิคุม้ กัน
(Immune system) โดยปกติ และจะมีการควบคุมซึ่งกันและกันอย่างเป็ นระบบและสมดุ ล ถ้าระบบนี้ ถูกรบกวนมาก
บ่อยครั้ง อาจทําให้สมดุลนี้ เสี ยไปในที่สุด
จากการเก็บสถิติของทางศูนย์วิจยั แบคทีเรี ยและไวรัส (BVRC) พบว่าผูป้ ่ วยมะเร็ งที่มาทําการรักษาที่ศนู ย์วจิ ยั ฯ
มีภาวะโรคภูมิตา้ นทานตนเองถึงร้อยละ 91.5% แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างโรคภูมิตา้ นทานตนเองกับโรคมะเร็ งได้
ประการหนึ่ง
โดยสิ่ งที่รบกวนระบบภูมิคุม้ กัน ได้แก่
- ภาวะไม่เหมาะสมของสารอาหารในร่ างกาย
- โปรตีน Gluten, casein
- ความเครี ยดทางร่ างกายจิตใจ และความไม่สมดุลของฮอร์ โมน
- ความไม่สมดุลของแบคทีเรี ยในลําไส้ และสุ ขภาพของทางเดินอาหาร
- สารพิษต่างๆ, โลหะหนัก เช่น ตะกัว่ ปรอท แคดเมียม
- การติดเชื้อ
- ตลอดจน การถ่ายทอดความผิดปกติต่างๆ ทางพันธุกรรม
ภาวะไม่เหมาะสมของสารอาหารในร่ างกาย
การขาดสารอาหาร, วิตามิน . เกลื อแร่ ที่จ าํ เป็ น เช่น โปรตีนที่เป็ นสารตั้งต้นสําคัญในกระบวนการต่ างๆ ใน
ร่ างกาย, Vitamin D จากแสงแดด, Vit. A และ β-carotene, Selenium, Zinc, Omega 3, Omega 6, Fiber และผัก
ช่วยปรับสมดุลแบคทีเรี ยในลําไส้
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โปรตีน Gluten, Casein
Gluten เป็ นโปรตีนที่อยูใ่ นข้าวสาลี. บาร์ เล่ย,์ คามุท, สเปลท์ และพืชตัดต่อพันธุกรรมต่างๆ
กลูเตน เป็ นโปรตีนที่ยอ่ ยยาก (ลักษณะแป้ งที่เห็นรู ๆ ในขนมปั ง เกิดจากอากาศที่ สะสมอยู่ในแป้ งชนิ ด gluten
และรู ปขนมปั ง) ถูกดูดซึมเป็ นโปรตีนชิ้นใหญ่ในกระแสเลือด ทําให้ภูมิตา้ นทานร่ างกายไม่สามารถแยกโปรตีนกลูเตน
กับเนื้ อเยือ่ ร่ างกายได้ จึงก่อให้เกิดความสับสนของระบบภูมิคุม้ กัน จนอาจก่อให้เกิดภาวะภูมิตา้ นทานผิดปกติได้
Casein เป็ นโปรตีนที่อยูใ่ นนม (รวมถึง whey protein ด้วย) เป็ นโปรตีนที่ก่อให้เกิดการอักเสบของร่ างกายได้
ง่าย ทั้งนี้ ในผูป้ ่ วยมะเร็ งต้องหลีกเลี่ยงเป็ นพิเศษ เพราะเซลล์มะเร็ งใช้โปรตีนชนิ ดนี้ ในการพอกตัวเพื่อป้ องกันการถูก
ทําลายจากระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกายผูป้ ่ วย
ความเครียดทางร่ างกาย, จิตใจ และความไม่สมดุลของฮอร์ โมน
ภาวะความเครี ยดต่างๆ ทําให้เกิดการกระตุน้ ฮอร์โมนคอร์ ติซอล (cortisol) ซึ่งฮอร์ โมน cortisol นี้ มีหน้าที่ใน
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ ในภาวะคับขัน แต่ก็มีผลไปกดการทํางานของระบบภูมิคุม้ กันในส่วนของ TH1 ก่อให้เกิด
การไม่สมดุลของระบบภูมิคุม้ กันต่อไปในที่สุด
ระดับของ Vit. D ที่ต่าํ ส่ งผลต่อการทํางานของระบบภูมิคุม้ กัน ทําให้ทาํ งานผิดปกติ
ความไม่สมดุลของแบคทีเรียในลําไส้ และสุ ขภาพของทางเดินอาหาร
ในระบบทางเดินอาหารของเรานั้นถือเป็ นอวัยวะที่สาํ คัญมาก เพราะใช้ในการรับ, ย่อย. ดูดซึม สารอาหารเกือบ
ทั้งหมดในร่ างกาย รวมถึงการขับถ่ายของเสี ยด้วย
ระบบภูมิคุม้ กัน ในทางเดินอาหารซึ่ งคิดเป็ น 70% ของภูมิคุม้ กันทั้งหมดในร่ างกาย เป็ นการทํางานร่ วมกัน
ระหว่างร่ างกายของเรา ซึ่งคือต่ อมนํ้าเหลือง (Peyer’s Patch) ร่ วมกับแบคที เรี ยที่ อาศัยอยู่ในทางเดิ นอาหาร (normal
flava)

แบคทีเรี ย (normal flora) มีหน้าที่ปรับสมดุลแบคทีเรี ยต่างๆ ในลําไส้ ทําให้ร่างกายจําแนกสิ่ งแปลกปลอมได้
ดี รวมถึงยังสังเคราะห์ Vit. B12, Folic acid ซึ่งเป็ นสารอาหารที่จาํ เป็ นอีกด้วย
ถ้าสมดุลของแบคที เรี ย (normal flora) นี้ เสี ยไป นอกจากจะขาด Vit. B12, Folic acid แล้ว ก็จะทําให้
สารพิษจากแบคทีเรี ยที่ไม่ดีมากขึ้น ส่ งผลให้ร่างกายไม่สามารถแยกเนื้อเยือ่ ร่ างกายและสิ่งแปลกปลอมออกจากกันได้
สารพิษต่างๆ
จากงานศึกษาวิจยั ของหน่ วยงานสาธารณสุ ขของสหรั ฐอเมริ กา (CDC) พบว่ามีสารเคมีมากกว่า 200 ชนิ ด
ปนเปื้ อนอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งสารเคมีเหล่านี้ ก่อให้เกิ ดผลเสี ยต่ างๆ ที่ไปรบกวนการทํางานของร่ างกายมากมาย
เช่น โลหะหนักต่างๆ เช่น ตะกัว่ ปรอท แคดเมียม, สารฆ่าแมลง
การติดเชื้อ
จากงานวิจยั ต่างพบว่า เชื้อโรคบางชนิ ดมีส่วนร่ วมในการก่อให้เกิดความสับสนของระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกาย
ได้ เช่น Influenza virus มีผลทําให้ภูมิตา้ นทานของร่ างกายไปทําลาย β-cell ในตับอ่อน ทําให้การผลิต Insulin ของ
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ร่ างกายลดลง อาจส่ งผลให้เกิ ดภาวะเบาหวานได้ในอนาคต ทั้งนี้ เชื้ อ Influenza virus นี้ ยงั ไปทําลายเนื้ อเยื่อที่ปอด
ส่งผลให้เพิ่มความเสี่ ยงต่อการเป็ นมะเร็ งที่ปอดมากขึ้นอีกด้วย
ความผิดปกติทางพันธุกรรม
เช่น การที่ความผิดปกติที่ HLA DQ2, DQ8 ยังเพิ่มความเสี่ยงการเป็ น Celiac disease
การรักษา
ในปัจจุบนั มีหลายวิธี คือ
1. รักษาด้ วยยา ยาที่มกั ใช้ในการรักษา เช่น steroid, NSAIDS หรื อยาที่เน้นในการยับยั้ง และพยายามควบคุ ม
อาการและการทํางานของระบบภูมิคุม้ กันเป็ นหลัก ซึ่ งยาเหล่านี้ ก็ก่อให้เกิ ดผลกระทบต่ อสุ ข ภาพอีก ทอดหนึ่ ง เช่ น
ภาวะเยือ่ บุทางเดินอาหารอักเสบ, การติดเชื้อแทรกซ้อน
2. การรักษาด้ วยอาหารสมุนไพร สกัดจากธรรมชาติ, วิตามิน ควบคู่กบ
ั การดูแล ปรั บเปลี่ยนพฤติ กรรมอย่าง
เหมาะสม ซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้ องกันให้ห่างจากโรคภูมิตา้ นทานตนเอง (Autoimmune disease) มีดงั นี้
- ตื่นแต่เช้า (6.00 - 7.00 น.) เพื่อรับแสงแดดยามเช้า เป็ นการเสริ มสร้างภูมิตา้ นทาน รวมถึงช่วยในการสร้าง
Vitamin D อีกด้วย
- ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ อย่างน้อย 2 ชัว่ โมง/สัปดาห์ ครั้ งละประมาณครึ่ งชัว่ โมง ช่ วยกระตุ น้ ภูมิตา้ นทาน
ร่ างกาย และยังช่วยขับสารพิษออกทางเหงื่ออีกด้วย
หมายเหตุ : หลีกเลี่ยงการออกกําลังกายที่หนักจนเกินไปเพราะจะได้ผลตรงกันข้าม
- เคี้ยวอาหารให้ละเอียด (30 วินาที/คํา) เพราะอาหารที่ไม่ยอ่ ยจะเป็ นอาหารให้แบคทีเรี ยไม่ดีได้
- กินอาหารที่สุก, สด, ใหม่, หลากหลาย (หลากหลายชนิด, หลากหลายแหล่งผลิต เพื่อหลีกเลี่ยงการรับสารเคมี,
สารพิษในแต่ละแหล่งผลิต)
- กินโปรตีนให้เพียงพอ เพราะภูมิตา้ นทานใช้โปรตีนในการเสริ มสร้างและการเจริ ญเติบโต
- กินกากใย, ไฟเบอร์ จากผักและผลไม้ เพื่อเสริ มสร้างแบคทีเรี ยที่ดี (normal flora) ในลําไส้
- ดื่มนํ้าสะอาดให้เพียงพอ อย่างน้อยวันละ 2 ลิตร (8 แก้ว)
- หลีกเลี่ยงชา, กาแฟ, แอลกอฮอล์, นํ้าตาล
- หลีกเลี่ยงอาหารผลิ ตภัณ ฑ์จากนม, ข้าวสาลี, บาร์ เลย์ เนื่ องจากมี Gluten และ Casein เช่ น เค้ก, โดนัท,
ขนมปัง เบเกอรี่ เป็ นต้น
- นอนพัก ผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อยวันละ 6 - 8 ชัว่ โมง ( 21.30 - 5.30 น. เป็ นเวลาที่ภูมิต ้านทานทํางานดี
ที่สุด)
- ทําจิตใจให้สดชื่นแจ่มใส มองโลกในแง่ดี เพื่อเป็ นภูมิตา้ นทานจากภาวะความเครี ยดต่างๆ
- สํารวจตนเองถึงความผิดปกติทางร่ างกายของตนเองต่ างๆ อย่างละเอียดอยู่เสมอ พร้ อมทั้งจดบันทึกอาการ
ผิดปกติเหล่านั้นด้วยตนเอง
เพียงเท่ านี้ ท่ านก็จะสามารถห่ างไกลจากโรคภูมติ ้านทานตนเองได้ ด้ วยตัวของท่ านเอง

