คุยกันเรือ่ ง อาหารเสริม
มีคำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับอำหำรเสริมคือ “มีควำมจำเป็ นเพียงใดที่จะต้ องใช้ อำหำรเสริม
เพื่อรักษำสุขภำพ แล้ วต้ องบริโภคหมดทุกชนิดหรือไม่?” คำถำมนี้เป็ นที่เข้ ำใจได้ เพรำะกำรใช้ อำหำร
เสริมต้ องมีค่ำใช้ จ่ำย นอกจำกนี้ยังเกี่ยวกับปริมำณของอำหำรเสริมจำนวนมำกที่ต้องบริโภคในแต่ละวัน
ด้ วย เอกสำรนี้จะอธิบำยว่ำเรำจะจัดกำรกับอำหำรเสริมอย่ำงไรจึงจะเกิดประโยชน์สงู สุด
เกีย่ วกับเรือ่ งความสามารถใช้ประโยชน์โดยร่างกาย (Bioavailability)
ก่อนที่เรำจะอภิปรำยเรื่องของอำหำรเสริม เรำจะสำรวจดูกำรค้ นพบใหม่ๆบำงประกำร
เกี่ยวกับเรื่องนี้
เริ่มต้ นที่แนวคิดเรื่อง“ควำมสำมำรถใช้ ประโยชน์โดยร่ำงกำย”หรือ Bioavailability
เนื่องจำกอำหำรเสริมส่วนใหญ่เรำจะใช้ วิธรี ับประทำน ดังนั้น ควำมเข้ ำใจของคนส่วนใหญ่จึงหมำยถึงกำรที่
ลำไส้ สำมำรถดูดซึมอำหำรเสริมเหล่ำนั้นได้ ซึ่งเป็ นควำมเข้ ำใจที่ไม่ครบถ้ วน ควำมจริง “ควำมสำมำรถใช้
ประโยชน์โดยร่ำงกำย” หมำยถึง “ควำมสำมำรถของอำหำรเสริมในกำรเข้ ำสู่เซลล์หรือเนื้อเยื่อส่วนที่เรำ
ต้ องกำรในปริมำณมำกพอที่จะเกิดประโยชน์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมควำมคำดหวัง”
ด่ำนแรกที่อำหำรเสริมต้ องผ่ำนคือลำไส้ และลำไส้ ต้องอำศัยกลไกหลำยอย่ำงเพื่อช่วยให้
กำรดูดซึมเป็ นไปอย่ำงเหมำะสม แต่บำงครั้ง กลไกเหล่ำนี้กเ็ ป็ นตัวขัดขวำงไม่ให้ อำหำรเสริมเข้ ำสู่กระแส
โลหิต หรือไปเปลี่ยนรูปทำงเคมีท่ที ำให้ อำหำรเสริมมีประโยชน์น้อยลง
เมื่ออำหำรเสริมถูกดูดซึมแล้ วก็จะไปสู่ตับซึ่งจะทำหน้ ำที่ย่อยสลำยด้ วยนำ้ ย่อย

(Enzyme)และอณูพิเศษต่ำงๆหลำยชนิด กำรย่อยสลำยนี้ สำมำรถทำให้ อำหำรเสริมเปลี่ยนรูปเป็ นสำร
อื่นๆเป็ นสิบๆชนิด สำรเหล่ำนี้ ส่วนใหญ่จะเป็ นประโยชน์ต่อร่ำงกำย (บำงตัวให้ ประโยชน์มำกกว่ำสำรตัว
แม่เสียอีก) แต่บำงตัว (ไม่มำกนัก) ก็เป็ นอันตรำย
เมื่อพ้ นจำกตับ สำรที่ย่อยสลำยแล้ วจำนวนมำกมำยหลำยชนิดเหล่ำนี้กเ็ ข้ ำสู่กระแสโลหิต
แล้ วไปสู่ส่วนต่ำงๆของร่ำงกำยซึ่งจะถูกอวัยวะและเนื้อเยื่อดูดซึมเอำไว้ ใช้ ตำมชนิดและควำมต้ องกำรที่
แตกต่ำงกันไป ตัวอย่ำงเช่นสำรตั้งต้ นของวิตำมิน A (Carotenoid) มักจะไปสะสมอยู่ท่ปี ำกมดลูก ปอด
และดวงตำมำกกว่ำที่อ่นื ทำนองเดียวกับสำรประเภท Flavonoid และวิตำมิน ต่ำงๆก็มีคุณสมบัติเฉพำะที่
เช่นกัน

เนื่องจำกควำมสำมำรถใช้ ประโยชน์โดยร่ำงกำย (Bioavailability)มีควำมสำคัญยิ่งต่อ
กำรใช้ ประโยชน์อำหำรเสริม จึงมีวิธีสมัยใหม่หลำยชนิดถูกนำมำใช้ เพื่อเพิ่มคุณค่ำของอำหำรเสริมทั้งใน
ด้ ำนกำรดูดซึมและกำรกระจำยภำยในร่ำงกำย
ตัวอย่ำงเช่น เรำทรำบว่ำร่ำงกำยสำมำรถดูดซึมวิตำมิน C และเก็บไว้ ใช้ ได้ เป็ นจำนวน
จำกัด หำกบริโภคมำกเกินไป ร่ำงกำยจะขับออกทำงลำไส้ (นี่คือเหตุท่เี มื่อบริโภควิตำมิน C มำกเกินไปจะ
ทำให้ ท้องเดิน) นักวิทยำศำสตร์จึงได้ คิดค้ นวิธพี อกอณูของวิตำมิน C ด้ วยอณูของไขมัน Phospholipid
บำงอย่ำงเช่น Phosphatidylcholine
เนื่องจำกวิตำมิน C ละลำยในนำ้ ดังนั้นจะเข้ ำไปได้ เพียงบำงส่วนของเซลล์ท่เี ป็ นนำ้ กำรใช้
อณูของไขมันหุ้มไว้ จะทำให้ วิตำมินสำมำรถซึมผ่ำนผนังส่วนประกอบต่ำงๆภำยในเซลล์ได้ ร่ำงกำยสำมำรถ
เก็บไว้ ได้ มำกกว่ำ จึงสำมำรถให้ ประโยชน์กบั เซลล์ได้ มำกขึ้น
อีกวิธหี นึ่งที่จะช่วยเพิ่มควำมสำมำรถใช้ ประโยชน์อำหำรเสริมได้ มำกขึ้น คือกำรสลำยอณู
ที่เกำะกันเป็ นก้ อนให้ เล็กลงจนถึงขนำดที่วัดเป็ นไมครอน หรือปัจจุบันสำมำรถลดลงจนวัดขนำดเป็ นนำโน
ได้ เทคนิคเหล่ำนี้จะช่วยให้ ร่ำงกำยสำมำรถใช้ ประโยชน์จำกอำหำรเสริมได้ ดีข้ นึ ในปริมำณที่น้อยลง เพรำะ
กำรเข้ ำถึงอวัยวะและเนื้อเยื่อที่ดีกว่ำ(แม้ แต่ในสมองก็เข้ ำถึงได้ ทุกส่วนในระดับที่สงู กว่ำ) ในขณะที่อำหำร
เสริมในรูปธรรมดำเข้ ำไม่ถึง
อำหำรเสริมในรูปนำโนยังสำมำรถละลำยในนำ้ หรือนำ้ มันก็ได้ ซ่ึงทำให้ กำรดูดซึมโดยลำไส้
และมีกำรกระจำยในร่ำงกำยดีกว่ำ ซึ่งหมำยถึงกำรใช้ ในปริมำณที่น้อยกว่ำและค่ำใช้ จ่ำยที่ลดลงตำมไปด้ วย
ทาความเข้าใจเกีย่ วกับขนาดบริโภค
อีกเรื่องที่ควรพิจำรณำคือเรื่องขนำดบริโภค (Dosage) เรำพบว่ำ ขนำดบริโภคที่ไม่
เท่ำกันจะมีผลต่อร่ำงกำยที่แตกต่ำงกัน ซึ่งในบำงกรณีถ้ำขนำดบริโภคสูงเกินไปก็เป็ นพิษได้ เช่นกรณีของ
กำรบริโภควิตำมิน A หรือ Selenium
ทั้งนี้ บริษัทผลิตยำขนำดใหญ่บำงครั้งจะละเลยไม่กล่ำวถึงผลร้ ำยของกำรบริโภคที่เกิน
ขนำดในใบกำกับยำ เพรำะเกรงจะกระทบกระเทือนผลกำไรของบริษัท โดยเฉพำะยำประเภทกล่อม
ประสำท ซึ่งกำรบริโภคเกินขนำดจะทำให้ เกิดปัญหำแทรกซ้ อนที่รุนแรงได้

อย่ำงไรก็ดี เรำยังไม่มีข้อมูลมำกนักที่เกี่ยวกับขนำดบริโภคที่เกินขนำดของอำหำรเสริม
โดยเหตุน้ ี กำรบริโภคผลิตผลจำกธรรมชำติจึงเป็ นทำงเลือกที่ดีกว่ำเนื่องจำกอำกำรเป็ นพิษมีน้อยมำกและ
สำมำรถกู้คืนสภำพได้
ถ้ ำเรำพิจำรณำกำรใช้ ยำบำงตัว เช่นไทลินอล (Tylenol) ตำมสถิติของสหรัฐฯพบว่ำคือ
สำเหตุสำคัญของกำรเกิดสภำวะตับล้ มเหลว รวมทั้งเป็ นสำเหตุของกำรตำยที่สำคัญ ถึงแม้ จะบริโภคใน
ขนำดที่แนะนำก็ตำม ทั้งนี้ เนื่องจำกยำนี้มีผลข้ ำงเคียงที่ไปลดปริมำณ Glutathione ซึ่งเป็ นสำรต้ ำนอนุมูล
อิสระ (Antioxidant) ที่สำคัญที่สดุ เซลล์ทุกเซลล์ในร่ำงกำยรวมทั้งที่สมองจะมีสำรตัวนี้อยู่ เมื่อเซลล์ของ
ร่ำงกำยขำด Glutathione ก็จะอ่อนแอลงอย่ำงมำก และจะถูกโจมตีโดยวัตถุมีพิษต่ำงๆในสิ่งแวดล้ อม
รวมทั้งโรคต่ำงๆได้ ง่ำย
ตับของเรำจะมี Glutathione อยู่มำก ซึ่งทำให้ ตับสำมำรถทำหน้ ำที่กำจัดพิษต่ำงๆได้
ดังนั้นคนที่ร่ำงกำยขำดสำรตัวนี้กจ็ ะเสี่ยงต่อกำรที่ตับเกิดสภำวะล้ มเหลวแม้ จะได้ รับสำรพิษแต่เพียง
เล็กน้ อย (เช่นยำฆ่ำแมลง ยำฆ่ำหญ้ ำ พิษจำกแร่ธำตุบำงชนิด) นอกจำกนี้ ยังเสี่ยงต่อกำรเกิดสภำวะแทรก
ซ้ อนจำกกำรติดเชื้อไวรัส เช่นไข้ หวัดใหญ่ด้วย
แม่เป็ นจำนวนมำกใช้ยำลดไข้กับทำรกซึ่งเป็ นเรื่องทีไ่ ม่ควรทำอย่ำงยิ่ง ไข้ ทำให้ เด็ก
ชัก แต่ควำมจริงอำกำรชักเกิดจำกกำรสะสมของ Cytokines ซึ่งแก้ ได้ ด้วยสำรอำหำรบำงตัว ส่วนควำมร้ อน
จำกกำรเป็ นไข้ จะเป็ นประโยชน์ในกำรฆ่ำเชื้อไวรัส กำรลดไข้ จนเกินขนำดอำจเป็ นอันตรำยถึงชีวิตได้
เรือ่ งการเสริมพลัง
เช่นเดียวกับกรณีของกำรเสริมพลังซึ่งเกิดจำกกำรรวมสำรพิษหลำยตัวทำให้ พิษรุนแรง
ขึ้น กำรเสริมพลังของอำหำรเสริมโดยรวมอำหำรเสริมหลำยชนิดก็สำมำรถให้ กำรเพิ่มพลังเช่นกำรต่อสู้โรค
ต่ำงๆดีข้ นึ แต่ในบำงกรณีกอ็ ำจเป็ นต้ นเหตุของปัญหำแทรกซ้ อนเนื่องจำกระบบล้ ำงพิษของร่ำงกำยต้ อง
ทำงำนหนักมำกขึ้น
กำรใช้ สำรต้ ำนอนุมูลอิสระที่เหมำะสมร่วมกันเช่นวิตำมิน สำรช่วยย่อย (Enzyme) และ
Flavonoid หลำยชนิด ในรูป“เครือข่ำย” จึงเป็ นประโยชน์ในกำรต่อสู้กบั อนุมูลอิสระตลอดจนกำร
เสื่อมสภำพของไขมันที่ไม่สมบูรณ์ (Lipid Peroxidation) ที่ดีกว่ำ
วิตำมิน E มีคุณสมบัติละลำยในนำ้ มัน ทำให้ สำมำรถป้ องกันอวัยวะและเนื้อเยื่อส่วนที่เป็ น
ไขมัน ส่วนวิตำมิน C ละลำยในนำ้ ก็จะทำประโยชน์กบั ส่วนที่เป็ นของเหลวในร่ำงกำย เช่นเลือด นำ้ เหลือง

ของเหลวระหว่ำงเซลล์ ส่วนวิตำมินที่เป็ นสำรต้ ำนอนุมูลอิสระบำงตัวเช่น Carotenoid (สำรตั้งต้ นของ
วิตำมิน A) สำมำรถผ่ำนเข้ ำสู่เซลล์ท้งั ส่วนที่เป็ นไขมันและนำ้ ดังนั้น สำรต้ ำนอนุมูลอิสระแต่ละชนิดจะมี
ประโยชน์ต่อร่ำงกำยในลักษณะและตำแหน่งของกำรออกฤทธิท่แี ตกต่ำงกัน
ดังนั้น กำรเหมำรวมว่ำสำรต้ ำนอนุมูลอิสระเช่น วิตำมิน C หรือ E มีคุณสมบัติเหมือนกัน
หมด ก็เป็ นกำรมองข้ ำมควำมเป็ นจริงซึ่งจะทำให้ กำรใช้ สำรต้ ำนอนุมูลอิสระไม่เกิดประโยชน์ตำมที่ต้องกำร
ได้
สำรประเภท Flavonoid ชนิดต่ำงๆก็มีลักษณะเฉพำะเกี่ยวกับควำมสำมำรถละลำยใน
ไขมันและของนำ้ ที่แตกต่ำงกัน บำงชนิดละลำยในเนื้อเยื่อที่เป็ นไขมันเช่น สมอง ได้ ดีกว่ำ (Curcumin,

quercetin) ส่วนบำงชนิด (Catechins, rutin, proanthocyanidins) ละลำยดีในของเหลวนอกเซลล์
(Extracellular fluid)
นอกจำกนั้น Flavonoid บำงชนิดเริ่มต้ นในอำหำรในลักษณะเป็ นสำรละลำยนำ้ แต่เมื่อ
เข้ ำสู่ลำไส้ หรือเมื่อผ่ำนไปถึงตับ ส่วนใหญ่จะถูกย่อยให้ กลำยเป็ นสำรที่ละลำยในนำ้ มัน ในบำงกรณี กำร
เปลี่ยนแปลงในทำงตรงกันข้ ำมก็อำจเกิดได้ เช่นกัน
สารประกอบ Flavoniod ช่วยป้องกันรักษาโรค
กำรค้ นพบเมื่อเร็วๆนี้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของ Flavoniod ต่ำงๆคือ ควำมสำมำรถช่วย
กำรสื่อสำรระหว่ำงและภำยในเซลล์
มีสำรเคมีและ Enzyme เป็ นพันๆชนิดที่ทำงำนอย่ำงเป็ นระบบในกำรปรับระดับกำร
สื่อสำรของเซลล์ ยังผลให้ กำรทำงำนของร่ำงกำยเป็ นไปอย่ำงรำบรื่น แต่เมื่อร่ำงกำยเป็ นโรค ระบบกำร
สื่อสำรนี้จะถูกรบกวน
สำร Flavonoid มีผลโดยเฉพำะกับกำรสื่อสำรของเซลล์ ทำให้ มีคุณสมบัติในกำรป้ องกัน
หรือรักษำโรคได้
มีสำรชนิดนี้ไม่น้อยกว่ำ 4,000 ชนิด เป็ นส่วนประกอบในพืชที่เป็ นอำหำร เมื่อสำรเหล่ำนี้
ถูกใช้ ร่วมกันก็จะสำมำรถลดปัญหำสุขภำพต่ำงๆเช่น กำรอักเสบต่ำงๆ มะเร็ง สมองฝ่ อ หรือปัญหำ
เกี่ยวกับภูมิค้ ุมกันได้ อย่ำงดีเยี่ยม

สำร Flavonoid หลำยตัวลดกำรอักเสบโดยจัดกำรกับสำรที่ก่อให้ เกิดกำรอักเสบ

(Cytokines) รวมทั้งสนับสนุนระบบกำรสื่อสำรต่ำงๆของร่ำงกำย ดังนั้น กำรใช้ สำรนี้หลำยๆตัวประกอบ
กันจะให้ ผลที่ดีกว่ำใช้ ตัวเดียว
และกำรอักเสบมีบทบำทสำคัญในกำรเกิดโรคร้ ำยแรงหลำยชนิด เช่น
 ผนังเส้ นเลือดแข็ง (Atherosclerosis)
 หัวใจล้ มเหลว
 เบำหวำน
 มะเร็ง
 แพ้ ภมู ิค้ ุมกัน
 ข้ ออักเสบ
 ประสำทเสื่อม (Alzheimer, Parkinson)
ส่วนกำรจะใช้ อำหำรเสริมเหล่ำนี้สกั กี่ชนิดก็ข้ นึ กับวัตถุประสงค์ของกำรใช้ ถ้ ำเป็ นกำร
ป้ องกันก็อำจจะใช้ เพียง 2-3 ชนิด แต่ถ้ำใช้ เพื่อกำรรักษำก็อำจจะต้ องเพิ่มเป็ น 5 ชนิดหรือกว่ำ
เรือ่ งของวิตามินกับแร่ธาตุ
กำรทำงำนของแร่ธำตุกเ็ ช่นเดียวกับสำร Flavonoid คือมีควำมซับซ้ อน นอกจำกนี้ กำรใช้
วิตำมินร่วมกับแร่ธำตุและสำร Flavonoid จะช่วยกำรเสริมพลังซึ่งกันและกันได้
วิตำมินต่ำงๆมีส่วนสำคัญในกำรทำงำนของระบบต่ำงๆในร่ำงกำยเช่น วิตำมิน B2 ช่วย
ปฏิกริยำเคมีในร่ำงกำยเป็ นร้ อยๆชนิด
สังกะสี ช่วยกำรทำงำนของ Enzyme มำกกว่ำ 200 ชนิด แมกนิเซียมก็เช่นกัน ทั้งสอง
ช่วยสร้ ำงควำมแข็งแรงของเนื้อเยื่อต่ำงๆ ทำหน้ ำที่เป็ นสำรต้ ำนอนุมูลอิสระ และช่วยรักษำระดับ

Glutathione ในเซลล์
วิตำมิน C ไม่เป็ นแต่สำรต้ ำนอนุมูลอิสระเท่ำนั้น แต่ยังช่วยสร้ ำงควำมแข็งแรงให้
Collagen และกล้ ำมเนื้อ รักษำภูมิค้ ุมกัน สร้ ำงพลังงำนและช่วยกำรส่งสัญญำณของระบบประสำทอีกด้ วย
ศูนย์ควำมจำของสมอง (Hippocampus) เป็ นส่วนที่มีวิตำมิน C อยู่มำกที่สดุ แห่งหนึ่งในร่ำงกำย

เมื่อวิตำมิน C และ E พบกับอนุมูลอิสระที่มีควำมเข้ มข้ นสูงก็จะสลำยตัวกลำยเป็ นอนุมูล
อิสระซึ่งจะกลับเป็ นตัวช่วยให้ เกิดโรคแทนที่จะช่วยป้ องกันโรค กำรบริโภควิตำมินซึ่งเป็ นสำรต้ ำนอนุมูล
อิสระอย่ำงสม่ำเสมอจะช่วยให้ ร่ำงกำยแก้ ปัญหำดังกล่ำวได้ โดยเฉพำะกำรบริโภคพืชอำหำรที่มีคุณค่ำทำง
โภชนำกำรสูง
เมื่อเรำป่ วยเป็ นโรคเรื้อรัง ร่ำงกำยจะเต็มไปด้ วยอนุมูลอิสระและสำรที่เกิดจำกกำร
เสื่อมสภำพของไขมัน (Lipid peroxidation) ในสภำพเช่นนี้ สำรต้ ำนอนุมูลอิสระที่ร่ำงกำยได้ จำกกำร
บริโภคอำหำรจะถูกทำลำยไปและไม่สำมำรถใช้ ประโยชน์หรือบำงครั้งกลับเป็ นโทษได้ ซึ่งกำรให้ สำรต้ ำน
อนุมูลอิสระหลำยชนิดในขนำดสูงจะช่วยแก้ ปัญหำได้
เมื่อพิจำรณำควำมจริงที่ว่ำคนส่วนใหญ่ใช้ ชีวิตในสภำวะแวดล้ อมที่เต็มไปด้ วยสำรที่ให้
อนุมูลอิสระไม่ว่ำจะเป็ นในอำหำร นำ้ อำกำศอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน กำรบริโภคสำรที่ต้ำนอนุมูลอิสระในชนิด
และปริมำณที่เหมำะสมจึงเป็ นเรื่องสำคัญที่ไม่อำจมองข้ ำมได้
ระวังการสะสม
วิตำมินที่มีคุณสมบัติละลำยในนำ้ มัน เช่น D, A, E สำมำรถสะสมในร่ำงกำยได้ จึง
สำมำรถทำอันตรำยเมื่อใช้ ในปริมำณมำก ส่วนวิตำมิน B, C ซึ่งละลำยในนำ้ สำมำรถขับถ่ำยออกจำก
ร่ำงกำยได้ ง่ำย จึงมีอนั ตรำยน้ อย ยิ่งกว่ำนั้น กำรใช้ วิตำมิน C ปริมำณมำกจะมีประโยชน์ในกำรรักษำโรค
บำงชนิดเช่นไข้ หวัดใหญ่ หรือมะเร็งบำงชนิดเช่นมะเร็งของเม็ดเลือดขำว (Leukemia) หรือต่อมนำ้ เหลือง
(Lymphoma)
แร่ธำตุเช่นปรอท สำมำรถทำให้ เกิดอำกำรเป็ นพิษได้ แม้ ในขนำดที่ต่ำมำก และยังสำมำรถ
สะสมในไขมันของร่ำงกำยได้ ตลอดชีวิต อย่ำงไรก็ดี กำรแสดงอำกำรอำจจะไม่ปรำกฏเป็ นปี ๆก็ได้
โดยทั่วไป วิตำมินและแร่ธำตุท่ลี ะลำยในนำ้ มันเช่นปรอทจะถูกเก็บสะสมในไขมันของ
อวัยวะและเนื้อเยื่อต่ำงๆเป็ นเวลำนำน จึงมีโอกำสเป็ นพิษได้ วัคซีนไข้ หวัดใหญ่ทุกชนิดมีปรอท กำรฉีด
วัคซีนไข้ หวัดใหญ่ทุกปี ก็จะเพิ่มโอกำสของกำรเป็ นพิษเช่นกัน
บทสรุป
เรื่องอำหำรเสริมเป็ นวิทยำศำสตร์ท่ซี ับซ้ อน ที่สำคัญคือ นอกจำกอำหำรเสริมต้ องบริสทุ ธิ
แล้ ว ยังต้ องพิจำรณำในเชิงกำรนำไปสู่จุดที่ร่ำงกำยต้ องกำร (Bioavailability)

อำหำรเสริมประกอบด้ วยสำรที่มีประโยชน์อย่ำงมำกต่อเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่ำงๆ
อำหำรเสริมต้ องสำมำรถเข้ ำสู่ร่ำงกำยโดยผ่ำนแนวต้ ำนทำนต่ำงๆรวมทั้งระบบกำรสลำยพิษโดยอวัยวะเช่น
ลำไส้ รวมทั้งกำรทำงำนของแบคทีเรีย ตลอดจนกำรทำงำนของตับ
อำหำรเสริมชนิดหนึ่งในปริมำณมำกจะสำมำรถเปลี่ยนระดับควำมเข้ มข้ นของอำหำรเสริม
ตัวอื่นๆได้ เช่น วิตำมิน E ควำมเข้ มข้ นสูงจะไปลดประสิทธิภำพของสำร Carotenoid บำงชนิด วิตำมิน C
ควำมเข้ มข้ นสูงจะไปลดประสิทธิภำพของ วิตำมิน B12
สินค้ ำประเภทสำรต้ ำนอนุมูลอิสระส่วนใหญ่จะมีกำรโฆษณำสรรพคุณเป็ นบำงส่วน เช่น
สำร Flavonoid โฆษณำสรรพคุณเป็ นยำรักษำริดสีดวงทวำร ส่วน Quercetin โฆษณำว่ำเป็ นยำรักษำ
ไซนัสอักเสบ ทั้งที่สำรเหล่ำนี้มีประโยชน์ท่สี ำคัญต่อร่ำงกำยในทำงอื่นๆอีกมำกเช่นประโยชน์ในกำรต้ ำน
อนุมูลอิสระ กำรป้ องกันกำรอักเสบ กำรปกป้ องอวัยวะต่ำงๆ ดังนั้น ควำมรู้เรื่องคุณสมบัติและกำรบริโภค
อำหำรเสริมที่ถูกต้ องจะให้ ประโยชน์กบั เรำมำกกว่ำจะใช้ อำหำรเสริมเหล่ำนี้เพื่อคุณสมบัติบำงส่วนที่เรำเคย
รับรู้ผ่ำนกำรโฆษณำ
ประกำรสุดท้ำย กำรบริโภคอำหำรเสริมต่ำงจำกกำรบริโภคยำ ในกำรบริโภคยำ เรำหวัง
ผลที่รวดเร็ว แต่ในกำรบริโภคอำหำรเสริมนั้น ผลในกำรป้ องกันแก้ ไขปัญหำสุขภำพจะค่อยเป็ นค่อยไป ซึ่ง
อำจจะบริโภคนำนเป็ นเดือนเป็ นปี กว่ำจะเห็นผลก็ได้
ที่สำคัญทีสดุ คือ อำหำรเสริมจะทำงำนดีท่สี ดุ ถ้ ำใช้ ร่วมกับกำรปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต อำหำร
เสริมไม่ใช่ยำแก้ ปัญหำทั้งหมด สิ่งที่เรำต้ องทำพร้ อมกันไปคือกำรเลือกบริโภคอำหำรตำมหลักโภชนำกำร
หลีกเลี่ยงควำมเครียด สภำวะแวดล้ อมที่มีสำรพิษ ออกกำลังสม่ำเสมอ และนอนหลับให้ เต็มอิ่ม

