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การเตรียมตัวกับการสร้างภูมิต้านไวรัวโควิด-19 

การระบาดโควิด-19 ทั่วโลกที่ก่อภัยคุกคามต่อคนในขณะนี้ได้กลับมาอีกแล้ว   จนถึงปัจจุบันเรายังหาแนว

ทางการรับมือกับโรคนี้อย่างมากมาย การรับวัคซีนเป็นทางเลือกที่ต้องการแต่การผลิต การทดลองการใช้วัคซีน

ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เรายังไม่มีในประเทศไทยอย่างแพร่หลายในขณะนี้  ด้วยราคา ปริมาณ และผลข้างเคียง

ที่ต้องท าการทดสอบและทดลองใช้กัน    ก่อนคราวนี้ได้เสนอแนวทางการรักษาความสะอาด ป้องกันโควิด-19 ไป 

คราวนี้อยากจะขอเสนอแนวทางการต่อสู้กับโควิด-19 ที่อิ่มและอร่อยได้คราวเดียวกันคือ การสร้างตัวเราให้เกิด

ภูมิคุ้มกันต่อโรคด้วยอาหารสมุนไพร ซึ่งจะประกอบด้วยสองตอน  ในตอนแรกจะพูดถึงสารอาหาร แร่ธาตุที่มีส่วน

ส าคัญที่จะช่วยเราให้เกิดภูมิคุ้มกัน และตอนที่สองจะเป็นอาหารไทยในเมนูที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ ทั้งยังมีสูตรที่ได้

จากในเว็ปที่น ามาเสนอด้วย 

  การกินอาหารเสริมภูมิคุ้มกันด้วยสมุนไพรสามารถช่วยเราในการดูแลสุขภาพ ด้วยที่สนับสนุน กลไกด้าน

การเสริมภูมิคุ้มกัน ลดการอักเสบ และต้านไวรัสชนิดต่าง ๆ   การกินอาหารที่สะอาด มีสารอาหารครบถ้วน เน้น

พืชผักในสัดส่วนที่สูงกว่าอาหารอื่น ประกอบกันกับการออกก าลังกายและพักผ่อนอย่างเพียงพอ รวมถึงการเลิก

พฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ การสูบบุหรี่และดื่มสุรา จะเป็นเกราะคุ้มกันเราให้พ้นจากการ คุกคามของไวรัส โควิด-19     

ในคราวนี้ขอน าเสนอแนวทางการดูแลสุขภาพด้วยหลักการของการป้องกันโรคคือ การมีภูมิคุ้มกันของ

ร่างกายท่ีแข็งแรง  เพ่ือต่อสู้กับช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 และถึงแม้โควิด-19 จะจากพวกเราไปในที่สุด  โดย

ที่อยากให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องทราบจากแนวทางที่ในการปรุงอาหารจากสมุนไพรรอบตัวในตลาด น ามาประกอบใน

อาหารหลัก 5 หมู่  ด้วยพฤกษเคมีที่มีประโยชน์ทั้งในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และรักษาโรค   สามารถหาซื้อได้

ง่ายทั่วไปในตลาด ราคาถูก จึงเหมาะกับการการน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์     จากข้อมูลของนายแพทย์มรุต จิร

เศรษฐศิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ได้แนะน าผักผลไม้สมุนไพร 3 กลุ ่ม มาเป็น

ส่วนประกอบในเมนูอาหารไทยหลากหลายชนิด โดยสมุนไพรเหล่านั้นมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกาย

ห่างไกลจากเชื้อไวรัส  ด้วยการป้องกันการติดเชื้อไวรัสชนิดต่าง ๆ    

- กลุ่มเสริมภูมิคุ้มกัน เช่น พลูคาวหรือผักคาวตอง, เห็ดต่าง ๆ, ตรีผลา (สมอไทย สมอพิเภก มะขามป้อม) 
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- กลุ่มที่มีวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระสูง เช่น ดอกขี้เหล็ก, ยอดมะยม, ใบเหลียง, ยอดสะเดา, 

มะระข้ีนก, ฟักข้าว, ผักเชียงดา, คะน้า, มะรุม, ผักแพว มะขามป้อม, ลูกหม่อน และผักผลไม้หลากสี 
- กลุ่มที่มีสารส าคัญในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 เช่น พลูคาวหรือผักคาวตอง กะเพรา 

หอมแดง หอมหัวใหญ่ มะรุม ใบหม่อน แอปเปิล เปลือกผลของพืชตระกูลส้ม (ส้ม มะนาว มะกรูด ส้มซ่า) 
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ที่มา https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQzWErEjR73OIPhEixrFJK5FrO8lEfeS_KVA&usqp=CAU 
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ที่มา 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia.thaigov.go.th%2Fuploads%2Fi

mages%2F89%2F2020%2F04%2Fjpg%2FIMG_20200405132028000000.jpg&imgrefurl=https%3A%2

F%2Fwww.thaigov.go.th%2Finfographic%2Fcontents%2Fdetails%2F2884&tbnid=eIY2Uul7TTzrkM

&vet=12ahUKEwj3nK29svLtAhXDwHMBHf6ZAHEQMygAegQIARB9..i&docid=f1o-

E6YHhnhgNM&w=750&h=1170&q=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9
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%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%20covid&ved=2ahUKEwj3nK29svLtAhXDwHMBHf6ZAHEQMygAeg

QIARB9 
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นอกจากนี้หลักการที่ทราบกันว่าการเสริมวิตามินบางชนิดมีส่วนช่วยในการลดอัตราการติดเชื้อโรคใน

ทางเดินหายใจ ลดความรุนแรงและระยะเวลาของการเจ็บป่วย เช่น  

1. ธาตุสังกะสี  ด้วยงานวิจัยอย่างเป็นระบบพบว่า การเสริมแร่ธาตุบางชนิดมีส่วนช่วยในการลดการติดเชื้อ

ทางเดินหายใจส่วนบนลง 35% ช่วยลดระยะเวลาการป่วยได้ประมาณ 2 วัน และท าให้หายป่วยเร็วขึ้น โดยขนาด

ของธาตุสังกะสีที่ใช้ในการศึกษาคือ 20 มิลลิกรัม/สัปดาห์ ถึง 92 มิลลิกรัม/สัปดาห์  (8, 9)  นอกจากนั้นปริมาณ

ของธาตุสังกะสีที่พอเพียงในร่างกาย    ท าให้ระบบภูมิคุ้มกันท างานได้ดีลดโอกาสติดเชื้อไวรัส  (10) 

2. วิตามินซี  ถึงแม้ว่าจากการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ อาจยังไม่สามารถสรุปได้ว่าวิตามินซีช่วยป้องกัน

หรือรักษาหวัดได้ แต่การเสริมวิตามินซีอาจมีประโยชน์อยู่บ้างในบุคคลบางกลุ่ม   เนื่องจากวิตามินซีมีบทบาทใน

ร่างกายหลายอย่างตั้งแต่การต้านอนุมูลอิสระ การลดการอักเสบ และการซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายจากการติดเชื้อ   

ช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ  มีค าแนะน าว่าไม่ควรใช้ขนาดสูงเกิน 2 กรัม/วัน  

3. วิตามินดี  ได้มีการศึกษาหลายชิ้นที่ชี้ให้เห็นว่าการเสริมวิตามินดีช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อทางเดิน

หายใจเฉียบพลันลงประมาณ 12% ถึง 75% (14,15,16,17) การศึกษาที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์รวมถึงการติดเชื้อ

ในช่วงที่มีการระบาดของ H1N1 ในปี 2009 พบว่าการเสริมวิตามินดีท าให้อาการลดลงและท าให้หายเร็วขึ้น18 

โดยขนาดวิตามินดีที่ใช้มากกว่า 1000 IU (19) 

 

ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 

ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีอยู่ในตลาด  พบว่าสารอาหารหลายชนิดที่มีในอาหารจะมีส่วนเสริมให้ภูมิคุ้มกัน

ของร่างกายท างานได้ดีขึ้น  นอกจากงานวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับการติดเชื้อในทางเดินหายใจที่สามารถน ามาปรับใช้

กับการระบาดของโควิด-19 ปัจจุบันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการทั่วโลกได้ออกมาให้ค าแนะน าในการ

บริโภคอาหารบางประเภทในสัดส่วนที่มากขึ้น ได้แก่ 

1. นมและผลิตภัณฑ์จากนม  
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ในน  ้ านมม ีสารท ี ่ ส ่ ง เสร ิ มภ ูม ิ ค ุ ้ มก ัน  เช ่น  immunoglobulin lactoferrin, lactalbumin และ 

glycopeptides เป็นต้น โดย lactoferrin มีฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกันที่ ส่งผลต่อการท างานของเซลล์ในภูมิคุ้มกันหลาย 

ชนิด เช่น lymphocytes และ macrophages   ที่จะมีผลในการจดจ าการติดเชื้อไวรัส อย่างไรก็ตาม มีบาง

งานวิจัยพบว่านมมีสารก่อให้เกิดการแพ้ ดังนั้นในผู้ที่แพ้ อาจเลือกรับประทานนม จากแหล่งอื่นได้ 

2. อาหารที่มีโปรตีนสูง 

โปรตีนเป็นส่วนประกอบส าคัญของระบบ ภูมิคุ้มกัน การบริโภคอาหารโปรตีนคุณภาพดี เช่น ไข่ ปลา และ

เนื้อแดงเป็นสิ่งที่ควรท า เพ่ือ เสริมการท างานของระบบภูมิคุ้มกัน  

3. อาหารที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ 

ผัก ผลไม้สด ผลไม้ตระกูลเบอร์รี กระเทียมและหัวหอม เป็นต้น อาหารเหล่านี้ อุดมไปด้วยวิตามินซี เอ 

และอี21 ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ที่ประกอบด้วย อาหารที่มีวิตามินซีสูง เช่น ส้ม มะขามป้อม กีวี่ บร็อกโคลี สตอ

เบอร์รี กะหล ่าดาว เกรปฟรุต แคนตาลูป กะหล ่าปลี กะหล ่าดอก  อาหารที่มีวิตามินเอสูง เช่น ตับวัว มันหวาน 

ผักโขม แคร์รอต แคนตาลูป พริก มะม่วง ไข่ ถั่วด า  และอาหารที่มีวิตามินอีสูง  เช่น เมล็ด-ทานตะวัน อัลมอนด์ 

เนยถั่ว ถั่วลิสง ผักโขม จมูก ข้าว น ้ามันทานตะวัน น ้ามันค าฝอย มะเขือเทศ 

4. อาหารที่มีวิตามินดีสูง 

การเสริมวิตามินดีสามารถลดความเสี่ยงของไวรัสไข้หวัดใหญ่  ยังมีหลักฐานสนับสนุนว่าวิตามินดีน่าจะมี

ส่วนช่วยในสถานการณ์โควิด-19  คือ การเกิดการระบาดในช่วงหน้าหนาว ที่เป็นช่วงที่ระดับวิตามินดีในเลือดต ่า 

อัตราการตายของการติดเชื้อในทางเดินหายใจสัมพันธ์กับปริมาณวิตามินดีที่มีในร่างกาย การกินอาหารที่มีวิตามิน

ดี   เช่น ทูน่า ปลา เห็ด นม (รวมถึงนมอ่ืนๆ ที่เสริมวิตามินดี) ไข่ โยเกิร์ต ธัญพืชต่างๆ 

5. อาหารต้านการอักเสบ  

ขมิ้นชัน องุ่นด าและผลไม้ตระกูลเบอร์รี มะเขือเทศ น ้ามันมะกอก ถั่ว ผักที่มีสีเขียวเข้ม มันหวาน ส้ม ชาเขียว 

ธัญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสี น ้าผึ้ง และปลา  อาหารที่มีคุณค่าทางยาและอาหารสูงเหล่านี้จะเรียกว่า ซุปเปอร์ฟู๊ด 

(superfood)  มีส่วนช่วยในการท างานของระบบภูมิคุ้มกัน 

6. อาหารที่มีแร่ธาตุสังกะสีสูง   

อาหารที่มีสังกะสีสูง เช่น เนื้อวัวย่าง ขนมพายเนื้อ เนื้อหมูสันติดกระดูก ไก่ ถั่ว เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เมล็ดฟักทอง 

โยเกิร์ต ช่วยลดความรุนแรงการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ 

7. อาหารปรับอารมณ์ 
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ซอสแอปเปิ้ล ขนมปังโฮลวีท กรีกโยเกิร์ต ใส่ขิงและข้าวโอ๊ต ชาขิง ชาเปปเปอร์มินท์ ช่วยคลายกังวลจากความตึง

เครียด ท าให้อารมณ์ด ี  

8. อาหารที่มีส่วนผสมของเครื่องเทศ 

เครื่องเทศหลายชนิดมีงานวิจัยช่วยเสริม ภูมิคุ้มกัน เช่น พริกไทย และผู้ที่บริโภค เครื่องเทศน้อยกว่า 1 วัน/สัปดาห์    

แตก่ารเพ่ิมเครื่องเทศในอาหารจ าเป็นต้องท าอย่างสม ่าเสมอ 

9. อาหารที่มีผลต่อจุลินทรีย์ดีในล าไส้ (โปรไบโอติกส์) 

จุลินทรีย์- โปรไบโอติกส์ สามารถกระตุ้นเซลล์ macrophage และเพ่ิมการสร้าง IgA ที่ระบบทางเดินอาหาร ส่งผล

ต่อการหลั่ง cytokines ชนิดต่างๆ ได้ ผ่านระบบภูมิคุ้มกันที่เยื่อเมือกหรือเยื่อบุ ( mucosal immune response) 

น อ ก จ ากนี้ จุลินทรีย์โปรไบโอติกส์ยังส่งผลต่อการท างานของ regulatory T cells ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการ 

ปรับภูมิคุ้มกันของร่างกาย27 อาหารที่มีโปรไบโอติกส์สูง ได้แก่ ข้าวหมาก เทมเป้ ผักดอง ทั้งนี้ควร เลือกอาหารที่

ดองเอง    

 

ตัวอย่างชนิดสมุนไพรในอาหารที่มีสาระส าคัญยังย้ังไวรัส  
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ปวยเล้ง 
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ตัวอย่างอาหารที่มีสารอาหารต้านวิด-19 



ดร. ดวงฤทยั นิคมรฐั 

สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีสิง่แวดลอ้ม  

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 

ที่มา 10-menu-prevent-covid-19-ver2.png (1191×1684) (mahidol.ac.th) 

https://med.mahidol.ac.th/healthpromo/sites/default/files/public/download/10-menu-prevent-covid-19-ver2.png

