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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
หลายๆ คนรู้ว่า “เราต้องรักษาสุขภาพ” แต่ค�าว่า “สุขภาพ” ของใคร

หลายคนกลับหมายถึง “สุขภาพกาย” เท่านั้น

เราจ�าได้ข้ึนใจว่าต้องออกก�าลังกายอย่างน้อยวันละ 20-30 นาที หรือ

หากรู้สกึปวดเมือ่ยหลังจากนัง่ท�างานนานๆ เรารู้ว่าควรจะลุกข้ึนยืดเส้นยืดสาย 

สักหน่อย พอตัวร้อน น�้ามูกไหล ไอ หรือมีความผิดปกติทางร่างกายอ่ืนๆ เรา

ก็รู้ว่าต้องไปพบแพทย์ทีโ่รงพยาบาล ให้แพทย์วินิจฉัยตามอาการ จากนั้นก็

รับยาและกลับบ้าน  แต่ถ้าเราเครียด ได้รับแรงกดดันจากสังคม ครอบครัว 

เพื่อน หรือแม้แต่ตัวเอง บางคนกลับไม่รู้ว่าต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างไร เพราะ

คนทุกคนล้วนใส่ใจกับ “สุขภาพกาย” แต่ละเลย “สุขภาพจิต” ของตนเอง

คนสมัยน้ีด�าเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายและความเครียด การ

จะดูแลรักษาสุขภาพทั้งกายใจให้แข็งแรงจึงไม่ใช่เร่ืองง่ายนัก  ถ้าคุณเคยอ่าน 

ล�ำไส้ดี ชีวียืนยำว เล่ม 1 และ ล�ำไส้ดี ชีวียืนยำว เล่ม 2 คุณจะตระหนักถึง

ความส�าคัญของจุลินทรีย์ในล�าไส้และโพรไบโอติก จุลินทรีย์ในล�าไส้ของเรา 

ส่งผลกระทบต่อร่างกายในรูปแบบต่างๆ ท�าให้เรามีพฤติกรรมการกินทีไ่ม่ถูก

สุขลักษณะ จากนั้นโรคภัยก็จะมาเย่ียมเยียน  ดังนั้น เคล็ดลับง่ายๆ ส�าหรับ

การดูแลรักษาสุขภาพล�าไส้คือ “โพรไบโอติก” สิ่งมหัศจรรย์ที่ช่วยให้จุลินทรีย์

ในล�าไส้แข็งแรงและสมดุล 

โพรไบโอติกช่วยแก้ปัญหาสุขภาพกาย แล้วสุขภาพจิตล่ะ โพรไบโอติก

ช่วยอะไรเราได้บ้างหรือไม่



ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ การทดลองที่ได้

มาตรฐาน และแนวคิดส�าคัญอย่าง “การสื่อสารระหว่างจุลินทรีย์ ล�าไส้ และ

สมอง” นกัวจิยัจงึค้นพบ “ไซโคไบโอตกิ” หรือโพรไบโอตกิยุคใหม่ อันเป็นค�าตอบ 

ของปัญหาสุขภาพกายและจิต 

หนังสือ สุขภาพจิตดีเริ่มที่ล�าไส้ เล่มนี้เล่าถึงระบบประสาท ความ

สมัพนัธ์ของจลิุนทรีย์ในล�าไส้กบัสมอง วธิรัีกษาสขุภาพล�าไส้และสมอง รวมถงึ

สรรพคุณของไซโคไบโอติก  นอกจากไซโคไบโอติกจะช่วยรักษาสมดุลของ

จุลินทรีย์ในล�าไส้แล้ว ยังปรับโดพามีนและเซโรโทนิน หรือสารแห่งความสุขใน

สมองได้อีกด้วย คุณประโยชน์ข้อนี้ช่วยบรรเทาอาการของโรคออทิสติกและ

โรคซึมเศร้า ซึ่งเป็นโรคร้ายแรงแห่งศตวรรษนีไ้ด้ 

หลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ส�านักพิมพ์หวังว่า สุขภาพจิตดีเริ่มท่ี

ล�าไส้ จะท�าให้คุณรู้ เข้าใจ และน�าโพรไบโอติกไปใช้ จนมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้ง

กายและใจ

ด้วยความปรารถนาดี

ส�านักพิมพ์อินสปายร์
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คุณทราบหรือไม่ว่าในไต้หวันมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามากกว่า 1 ล้านคน  

ผมเห็นตัวเลขแล้วตกใจมาก 

องคก์ารอนามยัโลก (WHO) จดัให้โรคซึมเศร้า โรคมะเร็ง และโรคเอดส์

เป็น 3 โรคใหญ่แห่งศตวรรษ แต่โรคเอดส์ไม่นับว่าเป็นโรคร้ายแรงอีกต่อไป 

ทวา่ปจัจบุนั จ�านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้ากลบัพุง่สูงข้ึนอย่างรวดเร็วและกลายเปน็

โรคอันดับ 1 ที่ท�าให้ร่างกายเสื่อมสมรรถภาพ

ในปัจจุบัน สังคมที่มีแรงกดดันสูงมักใช้โรคซึมเศร้าเป็นดัชนีในการ 

วัดปัญหาสุขภาพจิต แต่ความจริงแล้ว ส่ิงท่ีร้ายแรงกว่าอาการซึมเศร้าก็คือ

อารมณ์ด้านลบในชีวิตประจ�าวัน เช่น อ่อนล้า ไม่มีความสุข รู้สึกไม่มั่นคง  

จิตตก สูญเสียเป้าหมาย โกรธแค้น ไม่พอใจ และหงุดหงิด เป็นต้น

ถา้ผมกลา่ววา่ “อารมณด้์านลบท่ีมาพร้อมกบัความเครียดเปน็อันตราย

ร้ายแรงต่อสุขภาพของเรา” คุณคงตอบว่า “ต้องเป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว ใครบ้างที่ 

ไม่รู้ เพราะฉันเองก็เป็นหนึ่งในนั้น”

แล้วถา้ผมกลา่วอีกวา่ “อารมณด์า้นลบท่ีมาพร้อมกบัความเครียดสง่ผล 

กระทบต่อสุขภาพล�าไส้ของคุณ” คุณคงเออออไปกับผมและพูดว่า “น่าจะเกี่ยว

นะ เพราะพอเครียดมากก็จะปวดท้องและขับถ่ายล�าบาก

19



ทกุคนเคยมปีระสบการณด์ว้ยตนเอง ลว้นรู้วา่ล�าไสก้บัสมองสมัพนัธก์นั

อย่างแนบแน่น  สถิตทิางการแพทย์เองกบ่็งบอกวา่ผู้ปว่ยโรคซึมเศร้าสว่นใหญ ่

มักมีอาการท้องผูก เด็กออทิสติกและผู้ป่วยโรคพาร์คินสันก็มีอาการของ 

โรคล�าไส้อักเสบอย่างชัดเจน  ความสัมพันธ์เหล่านี้ก็คือการรับรู้พื้นฐานของ 

“การสื่อสารระหว่างล�าไส้กับสมอง (gut-brain axis)”

แนวคิดเร่ือง “การส่ือสารระหว่างล�าไส้กับสมอง” มีมานานแล้วตั้งแต่ 

ค.ศ. 1981  30 กวา่ปกีอ่นเคยมกีารประชมุสมัมนาการสือ่สารระหวา่งล�าไสก้บั

สมองคร้ังที ่1 ณ เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี  นอกจากนี ้ค.ศ. 1999 ไมเคลิ 

เกอร์ชอน (Michael Gershon) ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยโคลัมเบียเคยเขียน

หนังสือท่ีช่ือว่า สมองท่ี 2 (The Second Brain)  โดยอธิบายถึงระบบประสาท 

ล�าไส้ (สมองที่ 2) ว่าเป็นระบบประสาทท่ีซับซ้อนที่สุดรองจากสมอง และ

ยังกล่าวว่าเซโรโทนินอยู่ในล�าไส้และเป็นสารส่ือประสาทที่ส�าคัญ  ปริมาณ 

เซโรโทนนิในล�าไสม้สีดัสว่นมากกวา่ร้อยละ 90 ของปริมาณเซโรโทนนิทัง้ร่างกาย

เม่ือเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 พบว่าจุลินทรีย์ในล�าไส้มีบทบาทส�าคัญมากข้ึน  

การสื่อสารระหว่างล�าไส้กับสมองจึงถูกเปลี่ยนเป็น “การสื่อสารระหว่าง

จุลินทรีย์ ล�าไส้ และสมอง (microbiota-gut-brain axis)”  ปัจจุบันนี้  

แม้บางคนอาจยังติดปากชอบเรียกว่า “การสื่อสารระหว่างล�าไส้กับสมอง”  

แต่จริงๆ แล้วมันคือ “การส่ือสารระหว่างจุลินทรีย์ ล�าไส้ และสมอง”  ดังนั้น  

ถ้าไม่พูดถึงจุลินทรีย์ในล�าไส้ก็เล่าเรื่องต่อไปไม่ได้

“การสื่อสารระหว่างจุลินทรีย์ ล�าไส้ และสมอง” เป็นแนวคิดที่เพิ่งมีข้ึน 

เม่ือ 7-8 ปนีีเ้อง เปน็ศพัทใ์หมซ่ึ่งเกดิจากการรวบรวมงานวจิยัเร่ือง “จลิุนทรีย์ 

ในล�าไส้” กับ “การสื่อสารระหว่างล�าไส้กับสมอง” หลังจากนั้นจึงเร่ิมมีการใช้

โพรไบโอติกในการรักษาโรคจิตเวชและโรคประสาท

ในอดีต เมื่อกล่าวถึงการสื่อสารระหว่างล�าไส้กับสมอง ส่วนใหญ่ก็จะ

ตอ้งพดูถงึวธิทีีร่ะบบประสาทล�าไส้ควบคมุการย่อยของล�าไส ้และความสมัพนัธ ์
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กับภาวะทางเดินอาหารท�าหน้าท่ีผิดปกติโดยไม่มีโรคทางกาย (functional  

gastrointestinal disorder: FGID)  แตผ่มจะตอบค�าถามทีว่า่จลิุนทรีย์ในล�าไส้ 

ส่งผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลางผ่านระบบภูมิคุ้มกันของล�าไส้และ 

ระบบประสาทล�าไส้ได้อย่างไร  ในขณะเดียวกัน ระบบประสาทส่วนกลางก็มี

อิทธิพลต่อสมดุลของจุลินทรีย์ในล�าไส้ผ่านระบบเดียวกัน

การสื่อสารระหว่างล�าไส้กับสมองเกี่ยวพันกับโรคระบบทางเดินอาหาร

เท่านั้น แต่เม่ือมีจุลินทรีย์ในล�าไส้เข้ามาเกี่ยวข้อง และกลายเป็น “การสื่อสาร

ระหว่างจุลินทรีย์ ล�าไส้ และสมอง” แล้ว ผลกระทบจึงขยายใหญ่โตไปถึงโรค

ซึมเศร้า ออทิสติก และภาวะอ่อนล้าซ่ึงเป็นความผิดปกติทางจิตและประสาท 

เนื่องจากการปรับจุลินทรีย์ในล�าไส้ด้วยโพรไบโอติกเป็นวิธีที่ได้ผลตรงที่สุด  

ดังนั้น จึงน�าโพรไบโอติกมาผสมกับแนวคิดเร่ืองการสื่อสารระหว่างล�าไส้กับ

สมอง เพื่อขยายขอบเขตให้ครอบคลุมถึงโรคจิตเวชและโรคประสาทด้วย

ผมแบ่งสรรพคุณของโพรไบโอติกออกเป็น 4 ข้ันตอน กล่าวคือ การท�างาน 

ของล�าไส้ ระบบภูมิคุ้มกัน เมแทบอลิซึม โรคจิตเวชและโรคประสาท โดยเรียง 

ตามล�าดับปีของการค้นพบ  การแบ่งในลักษณะดังกล่าวเป็นการแบ่งตาม 

ความคิดของผม ไม่ได้ครอบคลุมการใช้โพรไบโอติกในช่องปาก ผิวหนัง  

กล้ามเนื้อ กระดูก หรืออวัยวะส่วนอื่นๆ

2000 2005 2011 2015 2020 2025

ล�ำดับปีกำรค้นพบสรรพคุณของโพรไบโอติก

โรคจิตเวชและโรคประสาท

เมแทบอลิกซินโดรม

โรคภูมิแพ้

การท�างานของล�าไส้

2000 20152005 20202011 2025
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หากสงัเกตแกนนอนท่ีระบุปี เราจะเห็นยุคของการคน้พบสรรพคณุนัน้ๆ 

ตวัอย่างเชน่ ค.ศ. 2000-2015 เปน็ยุคทองของการวจิยัและพฒันาสรรพคณุใน

การรักษาโรคภมิูแพข้องโพรไบโอตกิ  การคน้พบสรรพคณุดา้นเมแทบอลิซึมเร่ิม

จาก ค.ศ. 2005-2020  สว่นสรรพคณุดา้นการรักษาโรคจติเวชและโรคประสาท

เริ่มช้าหลังจากนั้นอีก 5 ปี

แม้การวิจัยสรรพคุณด้านการรักษาโรคจิตเวชและโรคประสาทของ 

โพรไบโอตกิจะเร่ิมตน้ชา้กวา่ดา้นเมแทบอลซึิม แตเ่นือ่งจากตลาดของผลิตภณัฑ์

ส�าหรับการคลายเครียดค่อนข้างใหญ่ ผมจึงเห็นว่าโพรไบโอติกที่มีสรรพคุณ 

ด้านการรักษาโรคจิตเวชและโรคประสาทอาจประสบความส�าเร็จและเจริญ

เติบโตได้เร็วกว่า

ผมขอเกริ่นน�าโดยยกค�าประกาศ 3 ประการ

คำ�ประกาศที่�1:�ต้อนรับศตวรรษใหม่�
ของจุลินทรีย์�ลำ�ไส้�และสมอง

โพรไบโอติกและศตวรรษใหม่ของล�าไส้และสมอง

สุขภาพจิตที่ดีเริ่มที่ล�าไส้ของคุณ

ไซโคไบโอติกทั้งท�าให้เราผ่อนคลายและฮึกเหิมในเวลาเดียวกัน

ค�าประกาศนี้ไม่ใช่ค�าโฆษณา หากแต่เป็นประกาศบนพื้นฐานของการ

พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงอาจท�าให้นักวิทยาศาสตร์ อาจารย์ และคุณหมอ

อนุรักษ์นิยมบางคนไม่พอใจ และคิดว่าโพรไบโอติก “ยังไม่มีการวิจัยทางคลินิก 

กลไกการท�างานกยั็งคลมุเครือ”  แตท่่านผู้อ่านทีเ่คารพรักครับ ในแตล่ะปมีีการ 
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ตีพิมพ์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์ ล�าไส้ และสมอง

หลายร้อยเล่ม และไม่มีธุรกิจใดใช้กลยุทธ์แบบเก่าอีกต่อไปแล้ว  ท่านผู้อ่าน

ที่รัก ขณะที่คุณอ่านหนังสือเล่มนี้ บริษัทยักษ์ใหญ่ในยุโรป สหรัฐอเมริกา และ

ญีปุ่น่ก�าลงัวางแผนกลยุทธก์ารโฆษณาให้กบัผลติภณัฑ์โพรไบโอตกิของพวกเขา 

ขณะที่คุณอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่ อย่าลืมอวยพรให้ทีมวิจัยของเราด้วยนะครับ  

ผมเชื่อว่าโอกาสที่อุตสาหกรรมโพรไบโอติกของไต้หวันจะได้รับความสนใจจาก

ตลาดและสายตาของชาวโลกมาถึงแล้ว

ค�าประกาศที่�2:�ฮอร์โมนต้านความเครียด

ในศตวรรษนี ้โรคซึมเศร้า โรคมะเร็ง และโรคเอดสเ์ปน็โรคทีร้่ายแรงทีส่ดุ

ฮอร์โมนความเครียดเป็นศัตรูหมายเลข 1 ของสุขภาพ

ไซโคไบโอติกเปรียบเสมือนหยาดฝนที่ฟ้าประทานมาให้สังคมที่เต็มไป

ด้วยความเครียดในปัจจุบัน

เมือ่เราเครียด ฮอร์โมนความเครียดในกระแสเลือดหรือความเข้มข้นของ 

คอร์ติซอล (cortisol) จะสูงข้ึน จากน้ันร่างกายจะเปิดกลไกการปกป้องหรือ 

กลไก “สู้หรือหนี (fight or flight)”

การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่า ถ้าคอร์ติซอลมีความเข้มข้น

สงูอย่างตอ่เนือ่งอาจสง่ผลตอ่ความจ�าและการเรียนรู้ ท�าให้ภมูคุ้ิมกนัและความ

หนาแน่นของมวลกระดกูลดลง  ดว้ยเหตนุี ้น้�าหนกัตวัและความดนัโลหิตจงึเพิม่

สูงข้ึน  นอกจากนี้ ผู้ที่มีคอร์ติซอลในเลือดสูงยังอาจเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ 

มีอาการซึมเศร้าและโรคจิตเวชอ่ืนๆ  ดังนั้น คอร์ติซอลจึงถูกมองว่าเป็น “ศัตรู

หมายเลข 1 ของสุขภาพคนในสังคมปัจจุบัน”
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ทา่นผู้อ่านทีรั่ก คณุคงรู้แลว้วา่ไซโคไบโอตกิลดคอร์ตซิอลในเลือดไดอ้ย่าง

มีประสิทธิภาพ เร่ืองนี้ถือเป็นข่าวดีของคนยุคปัจจุบันที่มีค่าดัชนีความเครียด

สูงเลยทีเดียว

ผมเชื่อว่าไซโคไบโอติกจะเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการดูแลล�าไส้และ

สุขภาพจิต  ความจริงแล้ว แรงกดดันช่วยกระตุ้นศักยภาพของแต่ละคนออก

มาได้ เพราะฉะนั้นจึงไม่จ�าเป็นต้องลดแรงกดดัน ไม่ต้องหลบหนีความเครียด 

เพราะไซโคไบโอติกคือสิ่งที่ช่วยให้เราอยู่ร่วมกับความเครียดฉันมิตรสหาย

คำ�ประกาศที่�3:�เราต้องตามทันอยา่งแนน่อน

ไต้หวันมีพื้นฐานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโพรไบโอติกที่แข็งแรง

เราเริ่มวิจัยและพัฒนาไซโคไบโอติกค่อนข้างเร็ว

การค้นคว้าวิจัยท่ีเก่ียวข้องมีการเตรียมการและวางกลยุทธ์เพ่ือท่ีจะส่งออก

สู่สากลแล้ว

ผมรู้สึกภูมิใจในอุตสาหกรรมการผลิตโพรไบโอติกของไต้หวัน เดิมที 

เทคโนโลยีการหมกัเปน็ความสามารถท่ีโดดเดน่ของไตห้วนัอยู่แล้ว ขอเพยีงเปดิ 

ตลาดต่างประเทศและขยายขนาดการผลิตได้ ก็จะมีก�าลังแข่งขันในระดับ 

แนวหนา้ แตน่า่เสยีดายท่ีการค้นควา้สายพนัธุจ์ลิุนทรีย์ของไตห้วนัชา้ไป 1 กา้ว 

จึงยากที่จะเปิดตลาดต่างประเทศ

เราทราบมานานแลว้วา่สรรพคณุในการรักษาโรคจติเวชของโพรไบโอตกิ 

คงได้รับความสนใจในเวลาถัดมา และน่าจะท�าให้สังคมตื่นตัวได้มากกว่า

สรรพคุณด้านการปรับภูมิคุ้มกันและเมแทบอลิซึม  ค.ศ. 2012 ทีมวิจัยได้

ทุ่มเทท�าการทดลองภายใต้การสนับสนุนของโครงการวิทยาศาสตร์ กระทรวง
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พาณชิย ์จนในที่สุด ค.ศ. 2014 ก็ยืน่ขอจดสทิธิบตัรไซโคไบโอตกิสายพันธุแ์รก 

ซ่ึงกค็อืไซโคไบโอตกิ PS128 ไดส้�าเร็จ  ตอ่มาภายใตก้ารสนบัสนนุของอาจารย์ 

และนักศึกษาจ�านวนมากของมหาวิทยาลัยหยังหมิง พวกเราก่อตั้งบริษัท 

เร่งท�าการวิจัยทางคลินิกและขยายตลาด เราได้รับสิทธิบัตรจาก 20 กว่า

ประเทศ เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา ประเทศจีน และ 

เกาหลใีต ้เปน็ตน้  เราจะทยอยน�าเสนอไซโคไบโอตกิอีกหลายสายพนัธุแ์ละย่ืน

ขอจดสทิธบิตัรกบัประเทศตา่งๆ โดยมจีดุมุ่งหมายคอืเมือ่ตลาดโพรไบโอตกิไป

ถึงที่ใดก็จะไปจดสิทธิบัตรที่นั่น

ผมชอบประโยคให้ก�าลังใจที่ว่า “How determinded are you to win 

your race?” แปลวา่ คณุมคีวามมุง่มัน่และตัง้ใจแค่ไหน เพยีงพอทีจ่ะท�าให้คณุ 

ชนะการแข่งขันของคุณหรือไม่ ส่วนผมเชื่อมั่นว่าเราต้องตามทันอย่างแน่นอน
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สุขภำพจิตที่ดี
เริ่มที่ล�ำไส้ของคุณ

บทที่

ควำมก้ำวหน้ำทำงเศรษฐกิจของไต้หวันแลกมำด้วยควำมเศร้ำซึมของประชำกร
วิกฤตสุขภำพจิตของประชำกรโลก
สุขภำพจิตที่ดี: เริ่มที่ล�ำไส้ของคุณ
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