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ภาวะโรคภูมต้ิานทานตนเอง (Autoimmune disease) 
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 ในปัจจุบัน ภาวะปัญหาทางสุขภาพท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ คือ ภาวะโรคภูมิต้านทานตนเอง 

(Autoimmune disease) หรือท่ีหลายคนรู้จกั คือ โรคพุ่มพวง (lupus) ซ่ึงแทจ้ริงแลว้โรคพุ่มพวงเป็นเพียงส่วนหน่ึง

ของภาวะโรคภูมิตา้นทานตนเอง   

 นอกจากโรคพุ่มพวงแลว้ยงัมี Rheumatoid arthritis (RA) (โรคปวดขอ้ชนิดรูมาตอยด์), Multiple sclerosis 

(MS), Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) (โรคกลา้มเน้ืออ่อนแรง), Crohn’s disease, Hashimoto’s 

thyroiditis (ภูมิแพไ้ทรอยด์), Psoriasis (สะเก็ดเงิน, เร้ือนกวาง), Alopecia areata (โรคผมร่วงเป็นหย่อมๆ), 

Vitiligo (โรคด่างขาว), Sjogren’s syndrome, Scleroderma, DM type I (เบาหวานชนิดท่ี 1) และอ่ืนๆ อีกมากมาย  

โดยโรคเหล่าน้ีเกิดจากระบบภูมิตา้นทานของเรา อนัเปรียบเหมือน “ตาํรวจ, พนักงานตรวจสอบ” ท่ีคอยกาํจดัส่ิง
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แปลกปลอมต่างๆ ทาํงานผดิเพ้ียนไป ไม่สามารถท่ีจะจาํแนกแยกระหว่างส่ิงแปลกปลอมและเน้ือเยือ่ของตนเองได ้เป็น

ผลทาํใหเ้กิดการต่อตา้นเน้ือเยือ่ของตนเอง ข้ึนอยูก่บัว่าความผดิปกติเกิดข้ึนท่ีส่วนใด เช่น 

 - Mutiple sclerosis (MS) เกิดจากความผดิปกติท่ีส่วนเยือ่หุม้เซลลป์ระสาท (myelin sheath) 

 - Lupus เกิดจากความผดิปกติท่ีเสน้เลือดขนาดเลก็ 

 - Amyotropic Lateral sclerosis (ALS) เกิดจากผดิปกติในส่วนของรอยต่อของเซลลป์ระสาท 

    และกลา้มเน้ือ 

 - Celiac disease เกิดจากความผดิปกติท่ีเน้ือเยือ่ลาํไสเ้ลก็ 

 - Rheumatoid Arthritis เกิดจากความผดิปกติท่ีเน้ือเยือ่ขอ้ต่อต่างๆ  

 - Sjogren’s syndrome เกิดจากความผดิปกติท่ีต่อมสารคดัหลัง่ 

 - Grave’s disease, Hashimoto’s Thyroiditis เกิดจากความผดิปกติท่ีต่อมไทรอยด ์

 - DM type I (เบาหวานประเภทท่ี 1) เกิดจากความผดิปกติท่ีตบัอ่อน 

 - Vitiligo (โรคด่างขาว) เกิดจากความผดิปกติท่ีเมด็สี melanin ท่ีผวิหนงั  เป็นตน้ 
 

ระบบภูมิคุ้มกันของเรามาโจมตตีวัเราเองได้อย่างไร? 
 

 ในส่ิงมีชีวิตทุกชนิดจะมีกระบวนการในการป้องกนัตนเองจากส่ิงต่างๆ อยา่งเป็นระบบ รวมถึงระบบภูมิคุม้กนั 

(Immune system) โดยปกติ และจะมีการควบคุมซ่ึงกนัและกนัอย่างเป็นระบบและสมดุล  ถา้ระบบน้ีถูกรบกวนมาก

บ่อยคร้ัง อาจทาํใหส้มดุลน้ีเสียไปในท่ีสุด 

 จากการเก็บสถิติของทางศนูยว์ิจยัแบคทีเรียและไวรัส (BVRC) พบว่าผูป่้วยมะเร็งท่ีมาทาํการรักษาท่ีศนูยว์จิยัฯ 

มีภาวะโรคภูมิตา้นทานตนเองถึงร้อยละ 91.5% แสดงถึงความสมัพนัธร์ะหว่างโรคภูมิตา้นทานตนเองกบัโรคมะเร็งได้

ประการหน่ึง 
 

โดยส่ิงท่ีรบกวนระบบภูมิคุม้กนั ไดแ้ก่ 

-  ภาวะไม่เหมาะสมของสารอาหารในร่างกาย 

-  โปรตีน Gluten, casein 

-  ความเครียดทางร่างกายจิตใจ และความไม่สมดุลของฮอร์โมน 

-  ความไม่สมดุลของแบคทีเรียในลาํไส ้และสุขภาพของทางเดินอาหาร 

-  สารพิษต่างๆ, โลหะหนกั เช่น ตะกัว่ ปรอท แคดเมียม 

-  การติดเช้ือ 

-  ตลอดจน การถ่ายทอดความผดิปกติต่างๆ ทางพนัธุกรรม 
 

ภาวะไม่เหมาะสมของสารอาหารในร่างกาย 

 การขาดสารอาหาร, วิตามิน. เกลือแร่ท่ีจาํเป็น เช่น โปรตีนท่ีเป็นสารตั้งตน้สําคญัในกระบวนการต่างๆ ใน

ร่างกาย, Vitamin D จากแสงแดด, Vit. A และ β-carotene, Selenium, Zinc, Omega 3, Omega 6, Fiber และผกั 

ช่วยปรับสมดุลแบคทีเรียในลาํไส ้
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โปรตนี Gluten, Casein 

 Gluten เป็นโปรตีนท่ีอยูใ่นขา้วสาลี. บาร์เล่ย,์ คามุท, สเปลท ์และพืชตดัต่อพนัธุกรรมต่างๆ 

 กลเูตน เป็นโปรตีนท่ียอ่ยยาก (ลกัษณะแป้งท่ีเห็นรูๆ ในขนมปัง เกิดจากอากาศท่ีสะสมอยู่ในแป้งชนิด gluten 

และรูปขนมปัง) ถกูดูดซึมเป็นโปรตีนช้ินใหญ่ในกระแสเลือด ทาํใหภู้มิตา้นทานร่างกายไม่สามารถแยกโปรตีนกลูเตน

กบัเน้ือเยือ่ร่างกายได ้ จึงก่อใหเ้กิดความสบัสนของระบบภูมิคุม้กนั จนอาจก่อใหเ้กิดภาวะภูมิตา้นทานผดิปกติได ้

 Casein เป็นโปรตีนท่ีอยูใ่นนม (รวมถึง whey protein ดว้ย) เป็นโปรตีนท่ีก่อใหเ้กิดการอกัเสบของร่างกายได้

ง่าย  ทั้งน้ี ในผูป่้วยมะเร็งตอ้งหลีกเล่ียงเป็นพิเศษ เพราะเซลลม์ะเร็งใชโ้ปรตีนชนิดน้ีในการพอกตวัเพ่ือป้องกนัการถูก

ทาํลายจากระบบภูมิคุม้กนัของร่างกายผูป่้วย 
 

ความเครียดทางร่างกาย, จติใจ และความไม่สมดุลของฮอร์โมน 

 ภาวะความเครียดต่างๆ ทาํใหเ้กิดการกระตุน้ฮอร์โมนคอร์ติซอล (cortisol)  ซ่ึงฮอร์โมน cortisol น้ีมีหนา้ท่ีใน

การตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่างๆ ในภาวะคบัขนั แต่ก็มีผลไปกดการทาํงานของระบบภมิูคุม้กนัในส่วนของ TH1 ก่อใหเ้กิด

การไม่สมดุลของระบบภูมิคุม้กนัต่อไปในท่ีสุด 

 ระดบัของ Vit. D ท่ีต ํ่า ส่งผลต่อการทาํงานของระบบภูมิคุม้กนั ทาํใหท้าํงานผดิปกติ 
 

ความไม่สมดุลของแบคทีเรียในลาํไส้ และสุขภาพของทางเดินอาหาร 

 ในระบบทางเดินอาหารของเรานั้นถือเป็นอวยัวะท่ีสาํคญัมาก เพราะใชใ้นการรับ, ยอ่ย. ดูดซึม สารอาหารเกือบ

ทั้งหมดในร่างกาย รวมถึงการขบัถ่ายของเสียดว้ย 

 ระบบภูมิคุม้กนัในทางเดินอาหารซ่ึงคิดเป็น 70% ของภูมิคุม้กนัทั้งหมดในร่างกาย เป็นการทาํงานร่วมกัน

ระหว่างร่างกายของเรา ซ่ึงคือต่อมนํ้ าเหลือง (Peyer’s Patch) ร่วมกบัแบคทีเรียท่ีอาศยัอยู่ในทางเดินอาหาร (normal 
flava) 

 แบคทีเรีย (normal flora) มีหนา้ท่ีปรับสมดุลแบคทีเรียต่างๆ ในลาํไส ้ทาํใหร่้างกายจาํแนกส่ิงแปลกปลอมได้

ดี  รวมถึงยงัสงัเคราะห์ Vit. B12, Folic acid ซ่ึงเป็นสารอาหารท่ีจาํเป็นอีกดว้ย 

 ถา้สมดุลของแบคทีเรีย (normal flora) น้ีเสียไป นอกจากจะขาด Vit. B12, Folic acid แลว้ ก็จะทาํให้

สารพิษจากแบคทีเรียท่ีไม่ดีมากข้ึน ส่งผลใหร่้างกายไม่สามารถแยกเน้ือเยือ่ร่างกายและส่ิงแปลกปลอมออกจากกนัได ้
 

สารพษิต่างๆ  

 จากงานศึกษาวิจยัของหน่วยงานสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกา (CDC) พบว่ามีสารเคมีมากกว่า 200 ชนิด 

ปนเป้ือนอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ซ่ึงสารเคมีเหล่าน้ีก่อให้เกิดผลเสียต่างๆ ท่ีไปรบกวนการทาํงานของร่างกายมากมาย 

เช่น โลหะหนกัต่างๆ เช่น ตะกัว่ ปรอท แคดเมียม, สารฆ่าแมลง 
 

การตดิเชื้อ 

 จากงานวิจยัต่างพบว่า เช้ือโรคบางชนิดมีส่วนร่วมในการก่อใหเ้กิดความสบัสนของระบบภมิูคุม้กนัของร่างกาย

ได ้เช่น Influenza virus มีผลทาํให้ภูมิตา้นทานของร่างกายไปทาํลาย β-cell ในตบัอ่อน ทาํให้การผลิต Insulin ของ
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ร่างกายลดลง อาจส่งผลให้เกิดภาวะเบาหวานไดใ้นอนาคต  ทั้งน้ี เช้ือ Influenza virus น้ียงัไปทาํลายเน้ือเยื่อท่ีปอด 

ส่งผลใหเ้พ่ิมความเส่ียงต่อการเป็นมะเร็งท่ีปอดมากข้ึนอีกดว้ย 
 

ความผดิปกตทิางพนัธุกรรม 

 เช่น การท่ีความผดิปกติท่ี HLA DQ2, DQ8 ยงัเพิ่มความเส่ียงการเป็น Celiac disease 
 

การรักษา  

 ในปัจจุบนัมีหลายวิธี คือ 

 1. รักษาด้วยยา ยาท่ีมกัใชใ้นการรักษา เช่น steroid, NSAIDS หรือยาท่ีเนน้ในการยบัย ั้ง และพยายามควบคุม

อาการและการทาํงานของระบบภูมิคุม้กนัเป็นหลกั  ซ่ึงยาเหล่าน้ีก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอีกทอดหน่ึง เช่น 

ภาวะเยือ่บุทางเดินอาหารอกัเสบ, การติดเช้ือแทรกซอ้น 

 2. การรักษาด้วยอาหารสมุนไพร สกดัจากธรรมชาติ, วิตามิน ควบคู่กบัการดูแล ปรับเปล่ียนพฤติกรรมอย่าง

เหมาะสม ซ่ึงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือป้องกนัใหห่้างจากโรคภูมิตา้นทานตนเอง (Autoimmune disease) มีดงัน้ี 

 - ต่ืนแต่เชา้ (6.00 - 7.00 น.) เพ่ือรับแสงแดดยามเชา้ เป็นการเสริมสร้างภูมิตา้นทาน รวมถึงช่วยในการสร้าง 

Vitamin D อีกดว้ย 

 - ออกกาํลงักายสมํ่าเสมอ อย่างน้อย 2 ชัว่โมง/สัปดาห์ คร้ังละประมาณคร่ึงชัว่โมง ช่วยกระตุน้ภูมิตา้นทาน

ร่างกาย และยงัช่วยขบัสารพิษออกทางเหง่ืออีกดว้ย 

 หมายเหตุ : หลีกเล่ียงการออกกาํลงักายท่ีหนกัจนเกินไปเพราะจะไดผ้ลตรงกนัขา้ม 

 - เค้ียวอาหารใหล้ะเอียด (30 วินาที/คาํ) เพราะอาหารท่ีไม่ยอ่ยจะเป็นอาหารใหแ้บคทีเรียไม่ดีได ้

 - กินอาหารท่ีสุก, สด, ใหม่, หลากหลาย (หลากหลายชนิด, หลากหลายแหล่งผลิต เพ่ือหลีกเล่ียงการรับสารเคมี, 

สารพิษในแต่ละแหล่งผลิต) 

 - กินโปรตีนใหเ้พียงพอ เพราะภูมิตา้นทานใชโ้ปรตีนในการเสริมสร้างและการเจริญเติบโต 

 - กินกากใย, ไฟเบอร์ จากผกัและผลไม ้เพ่ือเสริมสร้างแบคทีเรียท่ีดี (normal flora) ในลาํไส ้

 - ด่ืมนํ้ าสะอาดใหเ้พียงพอ อยา่งนอ้ยวนัละ 2 ลิตร (8 แกว้) 

 - หลีกเล่ียงชา, กาแฟ, แอลกอฮอล,์ นํ้ าตาล 

 - หลีกเล่ียงอาหารผลิตภณัฑ์จากนม, ข้าวสาลี, บาร์เลย ์เน่ืองจากมี Gluten และ Casein เช่น เคก้, โดนัท,    

ขนมปัง เบเกอร่ี เป็นตน้ 

 - นอนพกัผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อยวนัละ 6 - 8 ชัว่โมง (21.30 - 5.30 น. เป็นเวลาท่ีภูมิต้านทานทาํงานดี

ท่ีสุด) 

 - ทาํจิตใจใหส้ดช่ืนแจ่มใส มองโลกในแง่ดี เพ่ือเป็นภูมิตา้นทานจากภาวะความเครียดต่างๆ 

 - สาํรวจตนเองถึงความผิดปกติทางร่างกายของตนเองต่างๆ อย่างละเอียดอยู่เสมอ พร้อมทั้งจดบนัทึกอาการ

ผดิปกติเหล่านั้นดว้ยตนเอง 

 

เพยีงเท่านี ้ท่านกจ็ะสามารถห่างไกลจากโรคภูมต้ิานทานตนเองได้ ด้วยตวัของท่านเอง 


