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นูทราเฮอร์เบิ้ล

เพิ่มปริมาณเม็ดเลือดขาว CD4 และ CD8
นักวิทยาศาสตร์พบว่า ในโคลอสตรุ้ม มีปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาว 
(Leukocytes) มากกว่า 1 ล้านเซลล์ / 1 มิลลิลิตร ลิวโคไซด์ 
(Leukocytes) เป็นเม็ดเลือดขาวที่ทำาหน้าที่หลักในการต่อต้าน
เชื้อไวรัส ซึ่งเม็ดเลือดขาวชนิดนี้จะแบ่งออกเป็นชนิดย่อย 3 ชนิด 
ได้แก่ B cell คอยทำาหน้าที่สร้างแอนติบอดี (Antibody) ซ่ึงเป็น
สารท่ีทำาหน้าท่ีจับกับเช้ือโรค T cell คอยทำาหน้าท่ีกำาจัดเช้ือโรค โดย
ระบบการกระตุ้นเซลล์ (Cell-mediated immunity) และ Natural 
killer cell (หรือ NK cell) คอยทำาหน้าที่กำาจัดเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัส
และเซลล์มะเร็งโดยวิธีการกระตุ้นเซลล์ (คล้ายกับ T cell) งานวิจัย
การรับประทานโคลอสตรุ้มยังพบว่า ทำาให้ปริมาณเม็ดเลือดขาว CD4 
และ CD8 เพ่ิมข้ึน ซ่ึง CD4 ทำาหน้าท่ีควบคุมและต่อสู้กับเช้ือโรค 
และมีบทบาทในการสร้างสารภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเพ่ือต่อสู้กับเช้ือโรค 
ส่วน CD8 ทำาหน้าที่ทำาลายเซลล์ที่มีความผิดปกติ หรือติดเชื้อ
จุลชีพ รวมทั้งเซลล์มะเร็ง



โคลอสตรุ้ม (Colostrum) 
หรือน้ำานมเหลือง (Fresh Milk) คือน้ำานมที่มีการหลั่งออกมาจาก
แม่วัวหลังจากการคลอดลูกประมาณ 72 ชั่วโมง นักวิทยาศาสตร์
เรียกโคลอสตรุ้มว่า “ของเหลวทองคำา” หรือ Liquid Gold หรือ 
เรียกว่า “นมสร้างภูมิ” หรือ Immune Milk (Chaudhary et al., 

2016; Manikant & Sudhir, 
2014; Uruakpa et al., 2002)
เพราะมีสารในกลุ่มอิมมูโนโกลบูลิน 
(Immunoglobulin หรือ Ig) ซึ่งทำาหน้าที่
เกี่ยวกับภูมิต้านทานของร่างกาย Ig มี 5 ชนิด คือ 
IgG, IgA, IgM, IgD, และ IgE ซึ่ง IgG จะมีปริมาณมากที่สุด
ในร่างกาย ทำาให้โคลอสตรุ้มได้รับการวิจัยถึงประโยชน์ในการป้องกัน 
หรือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่า ใน
โคลอสตรุ้มยังประกอบไปด้วยโกรท แฟคเตอร์ (Insulin Like Growth 
Factor) ซึ่งเป็นรูปแบบของโกรท ฮอร์โมนที่ร่างกายนำาไปใช้ได้เลย 

โคลอสตรุ้ม มีสารอาหารสำาคัญที่จำาเป็นต่อการ
เจริญเติบโต สร้างภูมิคุ้มกัน และซ่อมแซมร่างกาย 
Hardy (2000) กล่าวว่า โคลอสตรุ้ม คือ อาหารเด่ียว
ท่ีสำาคัญท่ีสุดในโลก เน่ืองจากคุณค่าของสารอาหาร
ที่รวมอยู่ในน้ำานมแรก เพื่อการเจริญเติบโต และ
รอดชีวิตของทารก
 

งานวิจัยโคลอสตรุ้ม
กระตุ้นภูมิต้านทาน 
โคลอสตรุ้มประกอบด้วยสารในกลุ่มอิมมูโนโกลบูลิน (Immunoglobulin 
หรือ Ig) ทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ IgG, IgA, IgM, IgD, และ IgE  ซึ่ง IgG
จะมีปริมาณมากที่สุด คิดเป็น 85% ของ Ig ทั้งหมด IgG เป็น
ภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อต่อต้านสิ่งแปลกปลอม ภูมิคุ้มกันนี้จะ
จดจำาแอนติเจน (Antigen) หรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายได้้ เมื่อ
เกิดการติดเช้ือ IgG จะต่อสู้กับส่ิงแปลกปลอม โดยการกระตุ้นให้เซลล์
เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ (Iymphocyte) สร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น 
หน้าที่หลักของ IgG คือ การทำาลายเชื้อโรค ทั้งแบคทีเรีย เชื้อรา 
เช้ือไวรัส รวมท้ังสารพิษ แบบเฉพาะเจาะจงต่อชนิดของส่ิงแปลกปลอม
ที่ร่างกายเคยได้รับ ก่อนที่จะมีการผลิตวัคซีนชนิดใดๆ ขึ้นมาในโลก
โคลอสตรุ้ม คือ วัคซีนท่ีสร้างภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติจากแม่สู่ลูก (Sarkar
et al., 2015) สำาหรับต่อต้านเชื้อโรค สารพิษ และสิ่งแปลกปลอม
ทุกชนิด
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โกรท แฟคเตอร์ 
โกรท แฟคเตอร์ที่มีอยู่ในโคลอสตรุ้มมีหลายชนิด ชนิดสำาคัญคือ
ไอจีเอฟ-วัน (IGF-1) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ร่างกายนำาไปใช้ได้เลยของ
โกรท ฮอร์โมน ทำาหน้าท่ีควบคุมการแบ่งเซลล์ ซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ 
และการสร้างกล้ามเน้ือ ทำาให้กระดูกซ่อมตัวเองได้เร็วข้ึน ซ่อมระบบ
ประสาท และสมอง ซ่อมแซมระบบทางเดินอาหาร ทำาให้ร่างกายใช้
น้ำาตาลได้ดีข้ึน และลดความเส่ียงของการเป็นเบาหวานประเภทท่ี 2 
รวมท้ังช่วยในการลดน้ำาหนัก นอกจาก IGF-1 แล้ว ในโคลอสตรุ้ม
ยังมีโกรท แฟคเตอร์อีกหลายชนิด อย่างเช่น ไฟโบรบลาสต ์โกรท 
แฟคเตอร์ (Fibroblast growth factor (FGF)) ท่ีช่วยในการกระตุ้น
เซลล์ไฟโบรบลาสต์ให้ผลิตเส้นใยคอลลาเจน และอิลาสทิน ช่วยให้
ผิวสวยเต่งตึง ทำาให้แผลหายเร็วขึ้น ช่วยการซ่อมแซมกระดูก 
และช่วยให้กระดูกแข็งแรง (Molloy et al., 2003)

แลคโตเฟอร์ริน สาระสำาคัญในการต้านมะเร็ง
ในโคลอสตรุ้มยังมีสารแลคโตเฟอร์ริน (Lactoferrin (LF)) ซ่ึงมีบทบาท
สำาคัญในการต้านมะเร็ง และการร่วมบำาบัดมะเร็ง แลคโตเฟอร์ริน 
เป็นสารท่ีมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระสูงมาก นอกจากนี้ยังออกฤทธิ์ต้าน
การอักเสบ และต้านการติดเช้ือโรค นอกจากน้ียังทำาหน้าท่ีควบคุม
ระบบภูมิต้านทานได้อย่างยอดเย่ียม ท้ังยังกระตุ้นการสร้างกลูต้าไธโอน
และกระตุ้นการฆ่าตัวตาย (Apoptosis) ของเซลล์มะเร็ง และยังผ่าน
เย่ือหุ้มสมองได้ ทำาให้นักวิทยาศาสตร์สนใจในการนำาแลคโตเฟอร์ริน
มาเป็นสารนำาพายาฆ่าเซลล์มะเร็ง เข้าไปในสมอง และไขสันหลัง 
และนำามาใช้รักษาร่วมกับการให้เคมีบำาบัด และการฉายแสงในผู้ป่วย
มะเร็ง เพ่ือให้ผลของการให้เคมีบำาบัดและการฉายแสงมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ทำาให้ลดปริมาณการให้เคมีบำาบัดและฉายแสงลงได้


