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                               กระตุน้ระบบภมูคิุม้กนั 

 

 

 

 

เบตา้-กลูแคน คอื สารประกอบประเภทน้ําตาลหลาย
โ ม เ ล กุ ล  ห รื อ ที่ เ รี ย ก ว่ า  โ พ ลิ แ ซ็ ก ค า ไ ร ด ์
(Polysaccharide)ชนดิหนึง่ มคีุณสมบัตเิป็นใยอาหาร
ชนดิไมล่ะลายน้ําได ้(insoluble fiber) ทีช่ว่ยในระบบ
การยอ่ยอาหาร และระบบขบัถา่ย เบตา้กลแูคน 

เบตา้-กลูแคน (BETA GLUCAN) มีคุณสมบัติ
มหัศจรรย์ที่สามารถกระตุ น้ระบบภูมิคุม้กัน ของ
รา่งกายใชป้้องกันโรคตดิเชือ้จากจุลชพีต่างๆ ทัง้ยังมี
คุณ สม บั ติอื่ น ๆ  ที่ สํ า คั ญ  คือ  ล ด ร ะดั บ ไ ขมั น
คอเลสเตอรอลในเลือด เป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ 
สําหรับประโยชน์ที่เหนือกว่าสารอาหารอื่นๆ คือ 
สรรพคุณในการป้องกันและตา้นเซลล์มะเร็ง เมื่อ
รา่งกายไดรั้บเบตา้-กลแูคน เม็ดเลอืดขาวจะถกูกระตุน้
ใหส้ามารถทํางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
แหลง่ทีพ่บ เบตา้-กลูแคน ในธรรมชาต ิพบไดใ้น

พืชบางชนิด  เช่น  เ ห็ด ผัก
สมุนไพรต่างๆ เช่น ว่านหาง
จระเข,้ โสม, ขา้วโอ๊ต, 

ชะเอมเทศ, แบคทีเ่รยี, ยสีต ์,
ขา้วบารเ์ลย ์, สาหรา่ย และราเสน้ใย เป็นตน้ 
 

เบตา้กลแูคนกบัระบบภมูคิุม้กนัโรคของรา่งกาย    
เบตา้ 1,3 ดกีลูแคน 1,3 ดกีลูแคน (Beta 1,3 D 
Glucan) ตําแหน่งบนผวิของเยือ่หุม้เซลล์เม็ดโลหติ
ขาวขนาดใหญ่ Macrophage ซึง่จะจับกับเบตา้-กลู

แคน ไดอ้ย่างแม่น ยํา  และเฉพาะเจาะจงพอด ี
ตําแหน่งดังกล่าวเป็นกลุม่ของโมเลกุลโปรตนีทีส่รา้ง
พืน้ทีบ่นผวิของเมล็ด โลหติขาวขนาดใหญ่ ชือ่แมค
โครเฟจ Machophage พืน้ทีด่ังกล่าวมรีูปร่างขนาด 
1-2 ไมครอน มคีวามเหมาะสมพอดกีับเบตา้กลูแคน
เท่านัน้ มชีือ่ทางวทิยาศาสตรว์่า Dentin-1 (เดนตนิ
หนึง่) ความน่าทึง่ของระบบภมูติา้นทานของร่างกายก็
เพราะตัวรับทีเ่ฉพาะเจาะจงนี้ ไม่ได ้เกดิขึน้ตอนชวีติ
เตบิโตแลว้ แตม่ันมขี ึน้ตัง้แต่เกดิคอื เมือ่ไขกระดูกได ้
เริม่สรา้งเม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่ชนิดแมคโครเฟจ 
และอยู่บนโครงสรา้งของเซลล์นี้ไปจนวาระสุดทา้ย
ของชีว ิต มันมีรูปร่างแบบเฉพาะเจาะจง (Specific 
Receptor) เพือ่ใหร้อรับเบตา้-กลูแคน มาสรา้งภูมิ
ตา้นทานเมือ่ถงึคราวที่มนุษยต์อ้งเผชญิหนา้จากสิง่
แปลกปลอมภายนอกอยา่งน่าอศัจรรย ์ 
ในภาวะปกติ แลว้เซลล ์
Macrophage ส่วนใหญ่
มักจะอยู่ในสภาวะสงบ ซึง่
ห ม า ย ค ว า ม ว่ า  ร ะ บ บ
ภู มิ คุ ้ม กั น  ต่ า ง ๆ  ข อ ง
รา่งกายจะไมทํ่างานจนกว่า
จะตรวจพบสิ่งแปลกปลอมจากภายนอก ที่เขา้สู่
ร่างกาย เชน่ แบคทเีรยี, ไวรัส, เชือ้รา หรอืสารเคม ี
ต่างๆ แต่หากร่างกายของเราไดรั้บเบตา้-กลูแคนอยู่
เป็น ประจําแลว้ เบตา้-กลแูคน เหลา่นีก้็จะคอยกระตุน้
การทํางานของเซลล์ มาโครฟาสจ์ (Macrophage) 
ใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพอยูต่ลอดเวลา 
 
 เบตา้-กลแูคนกบัโรคมะเร็ง 
จากการศกึษาในคนไขท้ี่เป็นมะเร็งผวิหนัง 9 ราย 
พบวา่ขนาดของเซลลม์ะเร็งทีผ่วิหนังของคนไข ้ลดลง 
เมือ่ไดรั้บการฉีด เบตา้กลูแคน  และผลการทดลอง
จากการฉายรังสีในระดับที่ เป็นอันตรายใหแ้ก่หนูที่
ไดรั้บ เบตา้-กลูแคน เป็นประจํา พบว่า 70% ของหนู
ทัง้หมดทีทํ่าการ ทดลองไมไ่ดรั้บอนัตรายจากผลของ
รังส ีซึง่ขอ้มลูเหล่านี้แสดงใหเ้ห็นถงึความสามารถใน
การเป็นสารตา้นอนุมูลอสิระ ของ เบตา้-กลูแคน ได ้
เป็นอยา่งด ี 

ทัง้นี้เมือ่เบตา้-กลูแคนไปกระตุน้เม็ดเลือดโลหติ
ขาวขนาดใหญ่ชือ่ แมคโครเฟจ (Macrophage) 
และเซลลเ์พชฌฆาต (Natural Killer Cell) ให ้
ออกมาทํางาน โดยเม็ดโลหติขาวขนาดใหญ่จะทํา
หนา้ที่เป็นด่านแรกของระบบภูม ิ คอยปกป้อง
ร่ า งกายของ เ ราจาก เซลล์ผู รุ้ ก ร านรวมทั ้ง
เซลล์มะเร็ง สําหรับเซลล์เพชฌฆาตหรือเอนเค
เซลลจ์ะเป็นกลุ่มทีทํ่าหนา้ทีเ่ฉพาะอย่างกระหาย
เลอืด คอื คอยสอดสอ่งเพือ่ฆา่เซลลม์ะเร็ง (และ
ไวรัส) การทํางานของเซลล์ภูมติา้นทานทัง้สอง
ชนิดนี้เกดิขึน้ตลอดเวลา รวมทัง้ไขกระดูกจะถูก
กระตุน้ใหผ้ลติเซลภูมติา้นทานเพิม่ขึน้อย่างมาก
เขา้ไปในกระแสเลือดและน้ําเหลืองเพื่อเพิ่ม
ปรมิาณเซล กําจัดเซลมะเร็งและเซลแปลกปลอม
ใหเ้พยีงพอ  
 
เบตา้-กลแูคนกบัการชะลอวยั 
เบตา้-กลูแคน นอกจากจะใชทํ้าเป็นอาหารเสรมิ
สุขภาพแลว้ ยังมกีารนําไปใชใ้นเป็นส่วนผสมใน
เครื่องสําอางจําพวกครีมกันแดดไดอ้กีดว้ย โดย
การกระตุน้ใหแ้ผลหายเร็วขึน้ ไปเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการสรา้ง collagen ของเซลลผ์วิหนัง ลดการ
เกดิอนุมูลอสิระ และกระตุน้การทํางานของเซลล ์
Langerhans ซึง่เป็นเซลลท์ีม่คีุม้กนัสําหรับผวิหนัง  
คลา้ยๆกับเซลล์ Macrophage โดยกระบวนการ
เหลา่นี ้จะมผีลทําใหผ้วิพรรณเปล่งปลั่ง สดใส ลด
ริว้รอย และชะลอความแกข่องเซลลผ์วิหนังใหช้า้
ลง และรักษาผวิหนังอกัเสบจากการศัลยกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิม่ภมูคิุม้กนั    
ป้องกนัมะเร็ง 
ลดคอเลสเตอรอล 
ชะลอวยัใหผ้วิ 



เบตา้-กลแูคนกบัการแกภ้มูแิพ ้แกไ้ขห้วดั 
มกีารทดลองในหนูเพือ่แกปั้ญหาเชือ้ไขห้วัดใหญ่สาย
พันธใ์หม ่โดยแบง่ออกเป็น3กลุ่ม คอืหนูกลุ่มทีไ่มไ่ด ้
ใหก้ารัษา หนูกลุ่มทีใ่หย้า Tamiflu และหนูกลุ่มทีใ่ห ้
เบตา้-กลูแคนจากยสีต ์พบว่าหลังเชือ้กับหนูแลว้ หนู
กลุ่มที่ไม่ไดรั้บการรักษาตายหมด หนูกลุ่มที่ใหย้า 
Tamiflu รอด 50% และหนูกลุ่มทีใ่หเ้บตา้-กลูแคนร่
สมกบักรดแลคตกิ มอีตัาการรอดถงึ75%  ทัง้ยงัพบวา่
ไม่มีภาวะการดื้อยอีกดว้ย จึงน่าจะเป็นทางเลือก
สําหรับการารา้งภมูคิุม้กนัและป้องกนัโรคตดิเชือ้ไดอ้กี
หลายชนดิ เชน่ HIV SARS เป็นตน้ 
 
ประโยชนข์อง เบตา้-กลแูคน1,3/1,6 
• ชว่ยดแูลและป้องกนั โรคมะเร็งในผูป่้วยใหส้ามารถ

ฟ้ืนตัวเร็วในการรักษาทางเลือก เช่น มะเร็งที่คอ
ลิน้ ปอด ลําไส ้กระเพาะอาหาร ตับ ถุงน้ําดี ตับ
ออ่น ไต กระเพาะปัสสาวะ ตอ่มลกูหมาก มดลกู รัง
ไข ่เม็ดเลอืดขาวหรอืลคูเิมยี และมะเร็งผวิหนัง ลด
ผลขา้งเคยีงทีเ่กดิจากยาตา้นมะเร็ง 

• บรรเทาอาการ และฟ้ืนตัวไดเ้ร็วหลังจากทําเคมี
บําบดั 

• กระตุน้ภมูคิุม้กนัในรา่งกายปรับระบบภมูติา้นทานที่
ผดิปกต ิบรรเทาอาการภมูแิพต้า่งๆ เชน่ โรคผืน่
ภมูแิพผ้วิหนัง หอบหดื ไขห้วัด แพเ้กสรดอกไม ้ 

• ชว่ยฟ้ืนฟบูาดแผลภายนอกแผลอกัเสบตดิเชือ้
เนือ่งจากเบตา้กลแูคนมคีณุสมบตัใินการฆา่เชือ้
โรคยบัยัง้การลกุลามของการอกัเสบ บรรเทา
อาการปอดอกัเสบ 

• ชว่ยใหบ้าดแผลหายเร็วขึน้ ชว่ยผูป่้วยแผลไฟไหม ้
• ชว่ยบรรเทาอาการปวดขอ้ ขอ้อักเสบโรคปวดตาม

ขอ้ (Rheumatism) 
• ชว่ยบรรเทาอาการตา่งๆ ของโรคเบาหวานชว่ยลด

ระดับนา้ตาลในเลอืด เบาหวาน (Diabetes) ฟ้ืนฟู
ตับออ่นใหเ้ขา้สูภ่าวะปกต ิ

• ชว่ยบรรเทาอาการทอ้งผกูมคีณุสมบตั ิDETOX 
ลําไส ้ทําใหร้ะบบขบัถา่ยกลบัไปสูส่ภาวะปกต ิ
เนือ่งจากมคีณุสมบตัเิป็นไฟเบอร ์(เสน้ใย) 

• เป็นอาหารของ โบรไบโอตกิในลําไส ้ชว่ยเพิม่
ปรมิาณจลุนิทรยีท์ีม่ปีระโยชนใ์นรา่งกาย 

• ชว่ยลดระดบัคอเรสเตอรอลในเลอืด 

• ตา้นอนุมลูอสิระ ฟ้ืนฟผูวิ ลดริว้รอย 
• เพิม่ภมูติา้นทานชว่ยรักษาโรคภมูคิุม้กนับกพรอ่ง 
 
วธิกีารรบัประทานเบตา้กลแูคน  
เคอารโ์บนาไฟด ์
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• รับประทานครัง้ละ 1 แคปซลูตอ่วัน หลังอาหาร

หรอืเวลาทอ้งวา่ง 
• ขนาดบรรจ ุ 30 แคปซลู 1แคปซลู มเีบตา้กลแูคน

สกดัจากยสีต ์ 445 มก.(81.65%) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามขอ้มูลเกีย่วกบัสนิคา้หรอืสนใจเป็นตวัแทน 
จําหนา่ยไดท้ี ่ บรษิทั กฤตยิารอยลั จํากดั 

 
 
 
 
 

โทร.034-879626 โทรสาร.034-979624 
อเีมล ์sales@kr.co.th                                        

web:  www.krittiyaroyal.com 

 เบต้ากลแูคนสกัดจากยีสต์ 

กระตุ้นภมูิคุ้มกัน 
ป้องกันและรักษามะเร็ง 

รักษาแผลอักเสบและติดเช้ือ 
ชะลอผวิและร้ิวรอย 
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