
เมื่อผื่นแพ้และสิวอักเสบ
เริ่มคืบคลาน





วัยเด็ก 

คณุแมเ่ลา่วา่ ตอนเดก็ ๆ ผูเ้ขยีนมผีืน่แพข้ึน้ตามตวับอ่ย ๆ จำได ้

ว่าหนักที่สุดคือตอนอายุสี่หรือห้าขวบ วันนั้นผู้เขียนกลับจากโรงเรียน 

ด้วยแผลเล็ก ๆ บนหนังศีรษะ จำไม่ได้ว่าเกิดจากอะไร รู้แต่ว่าคันมาก 

และคงเกาจนเปน็แผล ดว้ยความรูเ้ทา่ไมถ่งึการณ์ คณุแมร่บีเอาผงยา 

สเีหลอืง ๆ ยีห่อ้หนึง่มาละลายนำ้และปา้ยบรเิวณหนงัศรีษะทีม่อีาการคนั  

หลายวันผ่านไป นอกจากอาการจะไม่ดีขึ้นแล้ว ยังมีรอยผื่นแดงและ 

เริ่มคันลุกลามไปทั่วศีรษะ คุณแม่จึงตัดสินใจพาผู้เขียนไปพบคุณหมอ

สรุปได้ว่า ผื่นแดงและอาการคันอย่างรุนแรงนั้นเกิดจากการแพ ้

ตัวยาซัลฟาซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่อยู่ในผงยาสีเหลือง  ๆ  นั่นเอง  

คณุหมอจงึแนะนำใหโ้กนผมทัง้ศรีษะเพือ่ชว่ยใหก้ารรกัษามปีระสทิธภิาพ 

มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงต้องเป็นเด็กหญิงหัวโล้นคนเดียวใน 

โรงเรียนอยู่หลายสัปดาห ์

จากนั้นมาก็ยังมีอาการแพ้รบกวนเป็นระยะ  ๆ แต่ไม่รุนแรงนัก  

อยา่งมากกแ็คผ่ืน่ขึน้ กระทัง่เมือ่โตจนรูค้วาม ผูเ้ขยีนจงึไปพบคณุหมอ 

ผู้เช่ียวชาญด้านภูมิแพ้เพ่ือจะได้รักษาให้ถูกต้อง คุณหมอให้ทำสกินเทสต์  
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(การทดสอบภูมิแพ้บนผิวหนัง) ผลปรากฏว่าตอนนั้นผู้เขียนแพ้ฝุ่นและ 

แพ้นุ่น

วัยรุ่น

พอเริ่มย่างเข้าวัยรุ่น ผู้เขียนมีสิวหัวช้างขึ้นเต็มหน้า ตอนนั้น 

กน็กึเอาเองวา่สวิรนุแรงในวยัรุน่เปน็เรือ่งปกตแิละไมน่านสวิคงหายไปเอง  

(ทัง้  ๆทีน่อ้งสาวอายใุกลเ้คยีงกนักลบัไมม่อีาการเชน่นัน้เลย) ทวา่ผา่นไป 

หลายเดือน อาการสิวหัวช้างที่ว่าก็ยังไม่มีแววว่าจะดีขึ้น คุณพ่อทน 

เห็นหน้าลูกสาวสิวเขรอะไม่ได้จึงพาไปคลินิกรักษาสิวชื่อดังแห่งหนึ่ง 

ในกรงุเทพฯ ครัง้นัน้ยาหลายขนานของคณุหมอพอจะชว่ยบรรเทาอาการ 

สิวหัวช้างไม่ให้ลุกลามได้พอประมาณ 

ในที่สุดช่วงอายุยี่สิบเศษ ใบหน้าของผู้เขียนก็เหลือเพียงแค่สิว 

ประปราย ไมไ่ดเ้ปน็มากจนนา่ตกใจเหมอืนตอนวยัรุน่ นัน่ทำใหผู้เ้ขยีน 

เริ่มวางใจว่าปัญหาผิวพรรณคงหมดไปแล้ว

วัยผู้ใหญ่

พอเริม่อายสุามสบิเศษ ๆ ผูเ้ขยีนเริม่เรยีนโยคะ และหลงรกัโยคะ 

ทันทีเมื่อได้ซื้อหนังสือโยคะซึ่งเขียนโดยเดวิด ไลฟ์ (David Li fe) และ 

ชารอน แกนนอน (Sharon Gannon) สองครูโยคะแนวชีวมุกต ิ ผู้ซึ่ง 

ยกย่องและสนับสนุนอาหารแนวมังสวิรัติประเภทวีแกน (vegan) หรือ 

มงัสวริตับิรสิทุธิอ์ยา่งแรงกลา้ (ไมก่นิไขแ่ละนม) โดยยกเหตผุลทางดา้น 
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ศลีธรรมเปน็หลกั ทนัททีีอ่า่นหนงัสอืเลม่นัน้จบ ผูเ้ขยีนบอกกบัตวัเองวา่

“ฉันจะต้องเป็นมังสวิรัติ เพราะฉันรักโยคะ และอาหารมังสวิรัติ 

ก็เป็นแนวทางที่ถูกหลักศีลธรรม”

หลังจากวันนั้นมา ผู้เขียนก็ไม่แตะต้องเนื้อสัตว์และอาหารทะเล 

อีกเลย และยึดการกินอาหารมังสวิรัติเรื่อยมา 

ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้เขียนในการหันมากินอาหาร 

มังสวิรัติ (ประเภทที่ยังสามารถดื่มนมและกินไข่ได้) โดยไม่ได้ 

ศึกษาวิธีการอย่างถูกต้องก่อนเพื่อให้ได้รับสารอาหารครบและ 

เพียงพอตามที่ร่างกายต้องการ (โดยเฉพาะปริมาณโปรตีนซึ่งเป็น 

สิ่งสำคัญ) ได้กลายเป็นต้นเหตุของอาการป่วยเรื้อรังของผู้เขียน 

ในเวลาราวห้าปีต่อมา

ชีวมุกติโยคะ
ชีวมุกติโยคะก่อต้ังข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1984 มีองค์ประกอบ (tenets)  

สำคัญ 5 ข้อ ได้แก่ อหิงสา หรือการไม่เบียดเบียนผู้อื่น  

(ทำให้ผู้ฝึกและผู้สอนโยคะต้องเป็นชาวมังสวิรัติที่เคร่งครัด)  

ดนตร ี ชวีมกุตโิยคะจะเปดิเพลงในขณะฝกึ สมาธ ิ การศกึษา 

บทเรียนคำสอน และ  ภักติ หรือการอุทิศตัวให้กับสิ่งที่อยู่ 

สูงกว่าเรา
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ประเภทของมังสวิรัติ
1. มงัสวริตัปิระเภทเครง่ครดั หรอืมงัสวริตับิรสิทุธิ ์ หรอื 

วีแกน กลุ่มนี้ไม่ดื่มนมและไม่กินไข่หรือผลิตภัณฑ์อาหาร 

ใด  ๆ ท่ีได้มาจากสัตว์ทุกชนิด นิยมกินแต่อาหารท่ีมาจากพืชผัก  

ผลไม้ ธัญพืช และเมล็ดพืช

2. มังสวิรัติประเภทดื่มนมหรือกินไข่ แบ่งออกได้เป็น 

สองกลุ่ม คือ กลุ่มที่ไม่กินไข่แต่ยังดื่มนม (แล็กโต-เวเจท- 

ทาเรียน) และ กลุ่มไม่ด่ืมนมแต่ยังกินไข่ (โอโว-เวเจททาเรียน)

3. มังสวิรัติประเภทดื่มนมและกินไข่ หรือแล็กโต-โอโว- 

เวเจททาเรยีน กลุ่มน้ีจะด่ืมนม กินไข่ และผลิตภัณฑ์ของนม  

นอกเหนือจากอาหารจากพืช แต่ไม่กินเนื้อสัตว์เลย



ลำไส้ดี ไม่มีโรค

เหตุจาก
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์





บ่ายวันหนึ่งผู้เขียนสังเกตเห็นรอยแดงเล็ก ๆ ขนาดเหรียญห้าสิบ 

สตางค์ขึ้นบนแก้มข้างหนึ่งและมีอาการคันเป็นบางเวลา ตอนนั้นไม่ได้ 

คิดฉุกใจอะไร เพราะเห็นว่าเป็นแค่รอยเล็ก ๆ เดี๋ยวคงหาย ทว่าผ่านไป 

สองสามวนักย็งัไม่หายสกัที ผูเ้ขยีนจึงไปสอบถามเภสัชกรทีร่้านขายยา  

ได้รับคำตอบว่ารอยแดงน้ีอาจเกิดจากการแพ้สารบางอย่างท่ีสัมผัสอยู่เป็น 

ประจำ พรอ้มทัง้แนะนำใหท้ายาทีม่สีว่นประกอบของสเตยีรอยดอ์อ่น ๆ

หลายสัปดาห์ต่อมา นอกจากรอยแดงเล็ก  ๆจะไม่ดีข้ึนแล้ว ยังเร่ิม 

ขยายลุกลามไปเกือบท่ัวใบหน้า แม้จะเอะใจว่าทำไมจึงยังไม่หาย แต่ด้วย 

นิสัยไม่ชอบกินยา ผู้เขียนจึงยังอดทนทายาต่อไป แต่ด้วยอาการคันที่ 

เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงตัดสินใจทาน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์เพื่อบรรเทาอาการ  

และ (แอบ) หวังว่าอีกไม่นานรอยแดงคงจะหายไปเอง

คราวนี้นอกจากรอยแดง *ๆ บนใบหน้าที่ไม่มีวี่แววว่าจะหายแล้ว  

*ต่อมาภายหลังจึงได้รู้ว่ารอยแดง ๆ เป็นปื้น ๆ มีความนูน และคันมากที่ผิวหนัง 
ชั้นนอกนั้น เป็นอาการของ  โรคผื่นแพ้ผิวหนังอักเสบ (eczema) เป็นการอักเสบของ 
ผิวหนังซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ทั้งจากปัจจัยภายนอก โดยการสัมผัสกับสารที่ 
ระคายเคืองหรือสารก่อภูมิแพ้ และจากปัจจัยภายใน เช่น อาจเป็นโรคภูมิแพ้ตั้งแต่ 
กำเนิด หรือเกิดจากการแพ้อาหาร รวมถึงการเสียสมดุลภายในลำไส้ไปจนกระทั่งเป็น 
ภาวะลำไสร้ัว่ หากไมร่กัษาและปลอ่ยไวจ้นเรือ้รงั ผืน่จะเริม่มตีุม่แดง ๆ มขียุ มรีอยเกา 
เป็นทาง และผิวหนังหนาตัวขึ้น
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บริเวณหน้าขายังเริ่มมีผื่นแดง (คล้ายกับที่บนใบหน้า) ขึ้นด้วย และ 

ค่อย ๆ ลุกลามจนทั่วทั้งตัวภายในเวลาเพียงหนึ่งเดือน ที่ทรมานมากคือ  

ผื่นแดงเหล่านี้จะมาพร้อมกับความคัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลา 

นอนทีผู่เ้ขยีนมกัจะคนัและเผลอเกาอยา่งรนุแรงโดยไมรู่ต้วั บางครัง้เกา 

จนเลือดออกเปรอะชุดนอนเป็นประจำ 

ตอนน้ันท้ังผู้เขียนและคนรอบข้างท่ีได้พบต่างประหลาดใจว่าทำไม 

จงึมอีาการผวิหนงัอกัเสบ ผืน่แดงรนุแรงถงึขนาดนี ้ ทัง้  ๆทีผู่เ้ขยีนควรจะ 

มีสุขภาพดีที่สุด เพราะฝึกโยคะเป็นประจำ กินมังสวิรัติ และฝึกสมาธิ

เมื่ออาการไม่มีวี่แววว่าจะทุเลาลงได้เอง ผู้เขียนจึงตัดสินใจ 

ไปพบคุณหมอผิวหนังที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ 

ด้วยความหวังว่าอาการจะต้องดีขึ้น

แพทย์วินิจฉัยว่า “มีภาวะลำไส้รั่ว”

ผูเ้ขยีนถามคณุหมอวา่ “หนเูปน็โรคอะไรคะ” คณุหมอตอบเพยีง 

สัน้  ๆวา่ “ไสเ้นา่คะ่”* พรอ้มกบัแนะนำใหท้ดสอบการแพ ้ ทัง้แพส้มัผสั 

และแพ้อาหาร หลังจากน้ันก็จ่ายยากิน ยาทา และสบู่ซ่ึงไม่ระคายเคือง 

ผิวหนังที่กำลังอักเสบอย่างรุนแรงมาให้ ตอนนั้นผู้เขียนรับยากลับมา 

อย่างงง  ๆ เพราะยังไม่เข้าใจว่าอาการผิวหนังอักเสบ ผื่นแดงรุนแรง 

เกดิจากสาเหตุใด แต่เน่ืองจากช่ือเสียงของคุณหมอท่ีมีมานาน จึงเช่ือว่า 

ยาชุดนี้จะช่วยรักษาโรคที่ไม่ทราบสาเหตุได ้

* เม่ือได้เรียนคอร์สโค้ชสุขภาพ ผู้เขียนจึงเข้าใจความหมายของ “ไส้เน่า” ว่าหมายถึง  
ภาวะลำไส้รั่ว และเชื่อว่าคุณหมอใช้คำตอบแบบนั้นเพราะอาการของผู้เขียนย่ำแย่มาก  ๆ  
นั่นเอง 
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สองสัปดาห์ต่อมา ผู้เขียนกลับไปฟังผลการทดสอบอาการแพ้  

ซึ่งปรากฏว่ามีรายชื่ออาหารที่เสี่ยงต่อการแพ้มากมายจนจำไม่หมด  

นอกจากหลกีเลีย่งกลุม่อาหารทีม่อีาการแพแ้ลว้ ผูเ้ขยีนยงัเริม่สงัเกตวา่  

แม้จะกินอาหารที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่มีอาการแพ้ แต่ราวครึ่งชั่วโมงหลัง 

มื้ออาหารจะเริ่มเป็นผื่นมากขึ้น

อย่างไรก็ดี หลังจากกินยา ทายา และใช้สบู่ที่ไม่ระคายเคือง 

ผิวหนังตามที่คุณหมอสั่ง อาการผื่นแพ้ตามตัวก็ทุเลาลงมาก มีเพียง 

ใบหน้าเท่านั้นที่ยังมีรอยแดง ๆ ของโรคผื่นแพ้ผิวหนังอักเสบอยู่เกือบทั่ว

ตัดสินใจพบแพทย์ทางเลือก

คุณหมอผิวหนังท่านนั้นยังได้แนะนำผู้เขียนให้ไปพบกับคุณหมอ 

โฮมโีอพาธอีกีทา่นหนึง่ ผูเ้ขยีนกต็ดัสนิใจไปพบและกนิยาทีท่า่นจดัใหอ้ยู ่

ร่วมปี จนในท่ีสุดผ่ืนแดงตามลำตัวก็หายหมด เหลือแต่ส่วนใบหน้าเท่าน้ัน 

ทีย่งัไมม่ทีทีา่วา่จะหายสนทิ ซ้ำร้ายอาการยังปรากฏมากน้อยแตกต่างกัน 

ไปในแต่ละวัน (แม้ว่ายังคงงดกินอาหารกลุ่มที่ต้องหลีกเลี่ยงอยู่) นั่น 

ทำให้ผู้เขียนต้องคอยมองรอยแดง  ๆ บนใบหน้าทุก ๆ วัน วันละหลาย ๆ  

ครั้งนานนับปี

ในที่สุดผู้เขียนก็เริ่มทำใจยอมรับสภาพว่า “ถึงอย่างไรอาการนี้ 

ก็คงไม่หายขาดแน่” เพราะได้ลองทุกวิถีทางแล้ว จึงเริ่มอาศัย “เครื่อง 

สำอาง” มาช่วยพรางผ่ืนแพ้ต่าง  ๆแทนในวันท่ีอาการผ่ืนแพ้ไม่ได้รุนแรงนัก  

ต่อมาอยู่  ๆ  รอยแดงก็ค่อย  ๆ  หายไป แต่นั่นไม่ใช่เรื่องน่ายินดี เพราะ 

กลับมีสิวอักเสบเริ่มขึ้นจากบริเวณหน้าผาก แล้วค่อย  ๆ  ลุกลามไปทั่ว 

ทั้งใบหน้า



12 ลำไส้ดี ไม่มีโรค สุชาวดี เฉลิมวงศาเวช

ขณะนัน้ผูเ้ขยีนเพิง่ไดง้านสอนโยคะทีก่รงุปกักิง่ ประเทศจนี และ 

ยังไม่สามารถกลับเมืองไทยได้จนกว่าจะหมดสัญญาในอีกส่ีเดือนข้างหน้า  

เพ่ือนคนไทยจึงแนะนำให้ลองไปฝังเข็มกับคุณหมอชาวจีน เม่ือเห็นใบหน้า 

ทีเ่ตม็ไปดว้ยสวิอกัเสบ คณุหมอกไ็มไ่ดว้า่อะไรและรกัษาดว้ยการฝงัเขม็ 

ลงไปบนสิวทุกเม็ด จากนั้นก็จ่ายยาจีนและนัดฝังเข็มอีกสัปดาห์ละ  

3 ครั้ง ผลปรากฏว่าการฝังเข็มและกินยาจีนพอจะช่วยลดการอักเสบ 

ของสิวลงได้บ้าง

ผูเ้ขยีนจงึรกัษาวธินีีไ้ปจนถงึกำหนดกลบัเมอืงไทย ชว่งนัน้แมจ้ะ 

ไม่เห็นผ่ืนอักเสบบนใบหน้าแล้ว แต่ใบหน้ายังคงแดงอยู่ด้วยความอักเสบ 

ที่คุกรุ่นอยู่ภายใน รวมทั้งมีสิวอักเสบอยู่เต็มใบหน้า

ดว้ยเหตนุีเ้มือ่กลบัถงึเมอืงไทย ผูเ้ขยีนจงึรบีไปหาคณุหมอผวิหนงั 

ท่ีมีช่ือเสียงอีกท่าน แม้จะรู้ดีว่าค่ารักษาและค่ายาแพงมาก แต่ด้วยความ 

อยากไดผ้วิสวยกลบัคนืมาใจจะขาดจงึตอ้งลองด ู อกีทัง้ทีผ่า่นมาผูเ้ขยีน 

ไดท้ดลองรกัษาในแนวแพทยท์างเลอืกอืน่  ๆมาหลายวธิ ี แตก่ไ็มม่วีธิไีหน 

ช่วยให้หายขาดสักที ดังนั้นหากครั้งนี้จะลองเสี่ยงดูอีกหนก็คงไม่แปลก

คณุหมอจา่ยยารกัษาสวิทีม่คีณุสมบตัทิำใหส้วิหายเรยีบพรอ้มกบั 

ยาแก้แพ้ โดยส่ังให้กินยาทุกวัน ปรากฏว่าวิธีน้ีได้ผล สิวท้ังหมดค่อย ๆ  

ลดลงและในที่สุดก็หายสนิท ใบหน้าของผู้เขียนกลับมาเกลี้ยงเกลา 

อีกครั้ง

อย่างไรก็ดี ผู้เขียนยังคงต้องไปพบคุณหมออย่างสม่ำเสมอ เพราะ 

คุณหมอยืนยันว่าต้องกินยาไปเรื่อย ๆ หยุดไม่ได ้ ผู้เขียนจึงจำใจกินยา 

อยู่นานเกือบสองป ี ทั้ง ๆ ที่ในใจอยากจะเลิกเพราะค่าใช้จ่ายแพงลิบลิ่ว  

(ครั้งละหลายหมื่นบาท) แต่ก็ไม่กล้า เพราะกลัวว่าสิวอักเสบเต็มหน้า 

จะกลบัมาเยอืนอกี อกีทัง้ความมัน่ใจในตวัเอง (ทีเ่พิง่คนืกลบัมา) และ 

ความสดชื่นก็อาจจะหายไปอีกครั้ง
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อยู่มาวันหนึ่ง เพื่อนสนิทชาวนอร์เวย์ที่เห็นว่าผู้เขียนกินมังสวิรัติ 

และสนใจเรื่องสุขภาพมานานได้ชักชวนให้ลงสมัครเรียนคอร์สอบรม 

หลักสูตรโค้ชสุขภาพกับ Institute for Integrative Nutrition ที่นคร 

นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพสูงและ 

เป็นที่นิยมของทั้งชาวอเมริกันและผู้คนจากทั่วโลก เมื่อได้อ่านข้อมูล 

เบื้องต้นและคิดว่าหลักสูตรนี้อาจทำให้ได้เรียนรู้วิธีรักษาอาการผิดปกติ 

ทางผิวหนังได ้ ผู้เขียนจึงตัดสินใจสมัครเรียนทันที

ตลอดระยะเวลาหนึง่ปใีนการอบรมนัน้ ผูเ้ขยีนไดเ้รยีนรูถ้งึทฤษฎี 

ด้านอาหารต่าง  ๆจากคุณหมอแผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือกหลากหลาย 

ท่าน ซึ่งสลับกันมาให้ความรู้ตลอดทั้งคอร์ส 

เนือ้หาการบรรยายในเดอืนหนึง่ไดเ้นน้เกีย่วกบัความรูเ้รือ่งสขุภาพ 

และความสำคญัอนัยิง่ยวดของระบบลำไส้ คณุหมอหลายทา่นไดพ้ดูถงึ 

สาเหตแุละอาการตา่ง  ๆของภาวะลำไสร้ัว่ ทำใหผู้เ้ขยีนเริม่รูส้กึวา่เหมอืน 

อาการที่ตนเองประสบมาทั้งหมด และนั่นจึงเป็นเหมือนแสงสว่างแรก 

ที่ช่วยให้ผู้เขียนได้เห็นทางออกแบบไม่ต้องใช้ยา

หลักการรักษาโรคของโฮมีโอพาธ ี (homeopathy) 
มีหลักความเช่ือท่ีว่า ร่างกายสามารถรักษาตัวเองได้ การรักษา 

ผู้ป่วยแต่ละรายจะพิจารณาอย่างองค์รวม นอกจากคำนึงถึง 

อาการแล้ว ยังคำนึงถึงวิถีชีวิต สภาพจิตใจ อารมณ์ และ 

ความรู้สึกประกอบการวิเคราะห์ด้วย คุณหมอใช้หลักการ 

แบบ “พิษล้างพิษ” นั่นคือ หากโรคของคุณมีอาการอย่างไร  

ก็จะใช้สารที่ก่อให้เกิดอาการเหมือนกันมารักษาโรค และจะ 
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ให้ยาแต่น้อยและแบบเจือจาง เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายรักษา 

ตัวเอง

อาหารและการดำเนินชีวิตเป็นต้นเหตุ

ในที่สุดผู้เขียนได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า โรคเรื้อรังที่ทนทรมาน 

มาตลอดหลายปีนั้นมีสาเหตุมาจาก  วิถีการดำเนินชีวิต และสำคัญ 

ที่สุดคืออาหารที่กินนั่นเอง 

หน่ึงในกลุ่มอาหารท่ีก่อให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคืองต่อลำไส้ 

คอื นำ้ตาล นม และกลเูตน ซึง่อาหารในกลุม่นีค้อืสิง่ทีผู่เ้ขยีนชืน่ชอบ 

และโปรดปรานมาตัง้แตเ่ดก็ นอกจากนีป้จัจยัสำคญัอกีอยา่งทีก่อ่ใหเ้กดิ 

ภาวะน้ีข้ึนมาคือการท่ีร่างกายขาดโปรตีนจากเน้ือสัตว์มานาน เน่ืองจาก 

ผูเ้ขยีนหนัมากนิอาหารมงัสวริตัโิดยไมไ่ดศ้กึษาใหเ้ขา้ใจอยา่งถอ่งแทก้อ่น 

นั่นเอง

น้ำตาลและกลูเตน “ผู้ร้าย” ของลำไส้

เรามาทำความรู้จักน้ำตาลและกลูเตนกันค่ะว่าเหตุใดจึงมีการ 

ขนานนามว่าเป็นผู้ร้ายของลำไส้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงน้ำตาล ท่ีผู้เช่ียวชาญ 

บางท่านจัดให้เป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการ  “ติด”  ยิ่งกว่า 

โคเคน (จากผลการทดลองกับหนูในห้องทดลอง)
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 น้ำตาล

คนส่วนมากไม่เคยทราบว่า  

อาหารหลายชนิดในท้องตลาดที่เรา 

ไม่ได้รับรู้รสหวาน กลับเต็มไปด้วย 

น้ำตาล ตั้งแต่ขนมปัง โยเกิร์ต  

น้ำสลัด อาหารคาวเกือบทุกจาน 

ท่ีปรุงในร้านอาหาร รวมท้ังเคร่ืองด่ืม 

ต่ าง  ๆ  ชา  กาแฟ  เครื่ อ งดื่ ม 

แอลกอฮอล์ น่ันจึงไม่แปลกเลยว่า  

เหตุใดผลการสำรวจพบว่าปัจจุบันผู้บริโภคทั่วโลกบริโภคน้ำตาลเฉลี่ย 

วันละถึง 20 - 30 ช้อนชา หรือ 80 - 120 กรัมต่อวัน ในขณะที่องค์การ 

อนามัยโลกแนะนำให้บริโภคน้ำตาลไม่เกินวันละ 6 ช้อนชา หรือ 24 กรัม 

ต่อวันเท่านั้น

ที่น่าห่วงคือ ผลเสียของน้ำตาลมีมากกว่าที่คนส่วนใหญ่ทราบ  

ไม่เพียงแต่น้ำตาลจะทำให้ฟันผุ หรือเป็นสาเหตุของโรคอ้วนและโรค 

ไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  

โรคหัวใจและหลอดเลือดแล้ว ยังมีโทษอื่น  ๆ  ต่อทั้งสุขภาพลำไส้และ 

สุขภาพโดยรวม

นั่นเพราะน้ำตาลคืออาหารที่จุลินทรีย์ชนิดไม่ดีโปรดปราน ยิ่ง 

เราบริโภคน้ำตาลมาก ยิ่งเสมือนเป็นการเลี้ยงกองทัพจุลินทรีย์ที่เป็น 

ต้นเหตุแห่งโรคและความเจ็บป่วยนานาชนิด เมื่อจุลินทรีย์ชนิดไม่ดี 

มีปริมาณมากขึ้นจนจุลินทรีย์สุขภาพต้านทานไม่ไหว จะทำให้เกิดการ 

อักเสบภายในไปจนถึงภาวะลำไส้รั่ว หรือนำไปสู่ความเสื่อมต่าง ๆ ได้  

ตั้งแต่ผิวแก่ไว อวัยวะเสื่อมไว อ้วนลงพุง เป็นสิวเรื้อรัง ไปจนถึง 

โรคร้าย เช่น โรคมะเร็งบางชนิด
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 กลูเตน

กลูเตน (gluten) เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่พบมากในข้าวสาล ี ข้าว 

บาร์เลย์ และข้าวไรย์ โดยกลูเตนเป็นโปรตีนที่สร้างความเหนียวให้กับ 

ก้อนแป้ง (สอดคล้องกับรากศัพท์ภาษาละตินว่า glue ที่แปลว่า กาว)  

ปจัจบุนัเราใชก้ลเูตนในการผลติขนมปงั ชว่ยใหข้นมปงัเหนยีวนุม่นา่กนิ  

ดังนั้นเราจึงพบกลูเตนอยู่ในขนมอบจำพวกแป้ง ขนมปัง พาสต้า  

แครกเกอร์ รวมทั้งซอสถั่วเหลือง ซีอิ๊ว ซอสมะเขือเทศ น้ำมันหอย  

ผงทำซุปข้น รวมถึงเนื้อสัตว์แปรรูป เช่น ลูกชิ้น ไส้กรอก

ปัจจุบันกรรมวิธีการผลิตธัญพืชต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้าวสาลี 

น้ันแตกต่างจากสมัยโบราณมาก ต้ังแต่การย่นระยะเวลาการผลิต 

เพื่อให้ได้ผลผลิตในเวลาที่สั้นที่สุด อีกทั้งกระบวนการขัดขาวยังขัดเอา 

ส่วนประกอบที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าอาหารออกจนเกือบหมด แทบจะ 
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เหลอืแตส่ว่นของแปง้ขดัขาว เมือ่กนิเขา้ไปจะทำใหร้ะดบันำ้ตาลในเลอืด 

พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แถมยังส่งผลให้เกิดเป็นผลผลิตที่ย่อยยาก อาจ 

ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร และเมื่อเวลาผ่านไป 

ก็อาจก่อให้เกิดภาวะลำไส้รั่ว หรือการแพ้กลูเตนได้

การแพ้กลูเตน (gluten intolerance) นอกจากหมายถึงโรคที่ 

เกิดจากความผิดปกติของระบบการย่อยทางพันธุกรรม ไม่เกี่ยวข้องกับ 

ระบบภูมิคุ้มกันแล้ว ยังเกิดขึ้นเมื่อกลูเตนไม่สามารถย่อยผ่านเข้าสู่ 

ลำไส้เล็ก ทำให้เกิดอาการเช่นเดียวกับการแพ้นม ผู้แพ้กลูเตนอาจมี 

อาการทอ้งอดื มแีกส๊ในกระเพาะ และทอ้งเสยี แตไ่มม่กีารอกัเสบของ 

ลำไส้อย่างรุนแรง

เมือ่มัน่ใจถงึสาเหตทุีก่อ่ใหเ้กดิโรค ผูเ้ขยีนจงึตดัสนิใจ งดนำ้ตาล 

อย่างจริงจัง และหันมาเน้นกินอาหารที่มีคุณสมบัติในการฟื้นฟู 

ลำไส้ รวมถึงกลับมากินเนื้อสัตว์อีกครั้ง (หลังจากที่หยุดกินไปนาน 

ร่วมสิบปี) เพื่อให้ร่างกายได้รับโปรตีนเพียงพอต่อความต้องการ (มารู้ 

ภายหลังว่า สาเหตุหน่ึงท่ีทำให้ผู้เขียนอยากกินแต่ขนมหวาน  ๆตลอดเวลา 

เพราะร่างกายได้รับโปรตีนไม่เพียงพอนั่นเอง)

ไม่น่าเช่ือว่าหลังจากปรับวิถีการกินใหม่ ภายในเวลาไม่ถึงสามเดือน 

ผิวหน้าและผิวกายของผู้เขียนก็ค่อย  ๆ  ฟื้นฟูตัวเองและกลับมาสดใส  

ปราศจากสิวและผื่นอักเสบได้ โดยที่ไม่ต้องทายาหรือใช้ผลิตภัณฑ์ 

ของแพทย์ใด ๆ จนสามารถหยุดกินยาทั้งหมดได้

เมือ่หายเปน็ปกตแิลว้ ทกุครัง้ทีส่งัเกตเหน็ใครมสีวิเตม็หนา้  

หรอืรูว้า่ใครมปีญัหาผวิหนงัอกัเสบ ผูเ้ขยีนจะรูส้กึอยากเดนิเขา้ไป 

อธิบายว่าสาเหตุท้ังหมดเกิดจากภายในและมีทางแก้ท่ีคุณคิดไม่ถึง  

ดังนั้นผู้เขียนจึงตัดสินใจเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อเล่าให้คนที่ 

ประสบปัญหาเดียวกันไม่ท้อแท้และมีความหวัง


