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ทบทวนเรือ่ งอาหารเสริมเพือ่ สุขภาพ
เราเคยแนะนาในเอกสารฉบับก่อนๆแล้ วว่า รากฐานของการมีสขุ ภาพดีอยู่ท่ี
อาหารที่บริโภค ดังนั้น เราต้ องทราบว่า อาหารที่เอื้อต่อสุขภาพคืออะไร แต่ท่ยี ากยิ่งกว่าการ
เรียนรู้ทฤษฎีคือการปฏิบัติจริงในการบริโภคอาหาร โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันที่มักจะเห็นดี
เห็นงามและถือลัทธิบริโภคนิยมแบบตะวันตก แต่ถ้ายังโชคดีท่รี ้ ูตัวว่าเลือกทางเดินผิด สิ่งแรกที่
คนทั่วไปมักจะทาคือมองหาอาหารเสริม แทนที่จะแก้ ไขพฤติกรรมในการบริโภค และที่ร้าย
ยิ่งกว่านั้นคือ จะหลงพึ่งอาหารเสริมที่มีการโฆษณามากๆเพียงไม่ก่ชี นิดแล้ ววางใจว่าได้ แก้ ปัญหา
แล้ ว ทุกอย่างจะเรียบร้ อย แต่ความจริงหาได้ เป็ นเช่นนั้นไม่ เพราะปัญหาที่แท้ จริงแล้ ว เกิดจาก
การบริโภคอาหารที่ไม่ครบหรือไม่สมดุลในองค์ประกอบตามที่ร่างกายต้ องการ (ที่เรียกว่าอาหาร
5 หมู่ หรืออาหารสุขภาพ) ซึ่งไม่ได้ มีการแก้ ไขแต่อย่างใด
ในเอกสารฉบับนี้ เราจะทบทวนว่า อาหารเสริมที่มีประโยชน์เมื่อบริโภคพร้ อม
กับอาหารสุขภาพ จะช่วยให้ สขุ ภาพดีได้ อย่างไรบ้ าง
คากล่าวอ้ างที่ว่า “อาหารเท่านั้นคือสิ่งที่เราต้ องการ” จริงหรือ
แน่นอนว่า เราคงเคยได้ ยินท่านผู้ร้ ูกล่าวว่า สิ่งที่ร่างกายต้ องการคืออาหารที่มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพเท่านั้น อาหารเสริมเช่น วิตามิน เกลือแร่ ฯลฯ ไม่ใช่ส่งิ จาเป็ นต่อชีวิต
แต่ในความเป็ นจริงทุกวันนี้ เราคงปฏิเสธไม่ได้ ว่าอาหารที่บริโภคอยู่ทุกวันเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอาหารแบบตะวันตกที่เต็มไปด้ วยกรดไขมันอันตราย นา้ ตาลที่
ผ่านกระบวนการ สารให้ ความหวานอันตราย เนื้อสัตว์ท่อี ุดมด้ วยธาตุเหล็ก นา้ ดื่มเติมฟลูออไรด์
สีผสมอาหาร ฯลฯ
ยิ่งกว่านั้น หลักฐานในปัจจุบันได้ ยืนยันแล้ วว่า การอักเสบเรื้อรัง คือต้ นเหตุของ
โรคต่างๆเป็ นจานวนมาก และเราสามารถปรับปรุงการบริโภคร่วมกับการใช้ อาหารเสริมเพื่อ
แก้ ปัญหานี้ได้ ซึ่งจะดีกว่าการใช้ วิธกี ารรักษาเมื่อปัญหาเกิดขึ้นแล้ ว
โอเมกา-3 มีประโยชน์ต่อเซลล์ทุกชนิดในร่างกาย
เชื่อหรือไม่ว่า การใช้ นา้ มันที่ดีในการปรุงอาหารอย่างเดียวก็ช่วยให้ อายุของเรา
ยืนยาวขึ้นได้ นา้ มันมหัศจรรย์ท่วี ่านี้สามารถป้ องกันหัวใจล้ มเหลวเฉียบพลัน รวมทั้งเส้ นเลือดใน
สมองแตก ยิ่งกว่านั้น ยังป้ องกันอาการซึมเศร้ า รวมทั้งความผิดปกติของสมองอีกหลายอย่าง
นา้ มันมหัศจรรย์ท่วี ่านี้คือ โอเมกา-3
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โอเมกา-3 ประกอบด้ วยกรดไขมันไม่อ่มิ ตัวหลายชนิด พบได้ ท่วั ไปในปลาและ
พืชให้ นา้ มันบางอย่าง เช่น Flaxseed หรือสาหร่าย กรดไขมันกลุ่มนี้อยู่ตรงกันข้ ามกับกลุ่มไขมัน
ร้ าย ได้ แก่ไขมันไม่อ่มิ ตัวทั้งหลายที่เรียกว่าโอเมกา-6 (คือนา้ มันพืชส่วนใหญ่ท่เี ราบริโภคกันอยู่
ทุกวัน)
มีการศึกษาหลายชิ้นที่ยืนยันความจริงข้ อนี้ เช่นในญี่ปุ่น ฝรั่งเศษ นิวซีแลนด์
ฯลฯ พบว่าประชากรที่บริโภคปลา (มีนา้ มันโอเมกา-3) มีอตั ราป่ วยด้ วยหัวใจล้ มเหลว
เฉียบพลัน ( Heart attack) และอาการซึมเศร้ าต่า หลักฐานนี้บ่งชี้ว่า อาการทั้งสองแม้ จะดู
แตกต่างกัน แต่กน็ ่าจะมีท่มี าร่วมกัน
ในปัจจุบัน มีหลักฐานจานวนมากที่แสดงว่า กรดไขมันโอเกา-3 (หรือเรียกว่า
N-3 fats) มีคุณสมบัติส่งเสริมสุขภาพของเซลล์ทุกชนิดในร่างกาย การขาดโอเมกา-3 ในอาหาร
ที่บริโภคเป็ นต้ นเหตุของโรคต่างๆหลายชนิดหรือเป็ นส่วนมาก
เมื่อหันมาดูรูปแบบการบริโภคของคนยุคใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยรุ่นและ
คนทางาน เราจะเห็นการดารงชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่เตรียมล่วงหน้ า ด้ วยวัตถุดิบที่ผ่าน
กระบวนการ เช่นอาหารจานด่วน นา้ อัดลม ขนมหวาน รวมทั้งอาหารขยะต่างๆที่จาหน่ายอยู่ใน
ร้ านดังตามห้ างสรรพสินค้ า นี่คือรูปแบบของการบริโภคแบบตะวันตกของคนยุคใหม่ท่เี ป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ ปัญหาคือ อาหารเหล่านี้ท้งั หมดขาดโอเมกา-3 หรือแม้ แต่ปลา ถ้ าเป็ นปลา
เลี้ยงซึ่งอาหารที่ใช้ เลี้ยงเป็ นธัญญพืช โอกาสที่ปลาเหล่านั้นจะขาดโอเมกา-3 ก็มีไม่น้อย
จึงไม่น่าแปลกแต่เป็ นเรือ่ งเศร้าทีท่ กุ วันนี้เราเห็นเด็กไทยเป็ นโรคอ้วนกันมากขึ้น
ปัญหานี้กาลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เข้าขัน้ ทีเ่ รียกว่าระบาด และสังคมของเรากาลังจะต้องใช้หนี้
จากผลร้ายนี้
เกี่ยวกับผลร้ ายต่อสมอง มีการศึกษาที่แสดงว่า ผู้ป่วยจิตเภท (Schizophrenia)
มีปริมาณโอเมกา-3 ในเซลล์สมองรวมทั้งเซลล์ผิวหนังน้ อย ส่วนอาการสมองเสื่อม Alzheimer’s
มีความสัมพันธ์กบั การบริโภคอาหารที่มีโอเมกา-3 ต่า แต่มีโอเมกา-6 สูง (จากนา้ มันพืชที่ผ่าน
กระบวนการทาให้ ไม่อ่มิ ตัวที่โฆษณาว่าดีนักหนา) และถ้ าติดบริโภคของหวานด้ วย อาการสมอง
เสื่อม Alzheimer’s จะยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกหลายเท่าตัว เนื่องจากโอเมกา-6 ไปเร่งการอักเสบและ
ปลดปล่อยอนุมูลอิสระในเนื้อสมอง
โรคสั่น Parkinson’s ก็เช่นเดียวกัน เกิดจากการอักเสบเรื้อรังในสมองและมี
ความสัมพันธ์กบั นิสัยการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม
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ทั้งหมดนี้ตรงกันข้ ามกับกรณีโอเมกา-3 ซึ่งจะช่วยป้ องกันการเกิดพิษเมื่อเซลล์
สมองถูกกระตุ้นจนมากเกินพอ (Excitotoxicity) ซึ่งจะทาให้ เซลล์สมองเสียหายหรือตาย พิษ
เหล่านั้นมาจากผงชูรส (Glutamate) หรือสารให้ ความหวาน (Aspartate) ที่ใช้ ในเครื่องดื่มที่
โฆษณาว่านา้ ตาลต่าทั้งหลาย รวมทั้งสารปรุงรสอื่นๆ
การเป็ นพิษจากการกระตุ้น (Excitotoxicity) คือสาเหตุหลักที่ทาให้ เกิดโรค
สมองเสื่อม ทั้งโรค Alzheimer’s และ Parkinson’s
ขมิ้นชัน : คุณสมบัติท่ดี ีกว่ายาแผนปัจจุบัน
ขมิ้นชัน (Turmeric) เป็ นพืชตระกูลเดียวกับขิง มีสเี หลือง ในหัวขมิ้นชันมีสาร
ประเภท Flavonoids ที่มีประโยชน์หลายชนิดที่เรียกชื่อรวมกันว่า Curcuminoids
สารสกัด Curcumin จากหัวขมิ้นชัน เป็ นสารประเภท Flavonoids ชนิดหนึ่งที่
เป็ นสารประกอบหลักในหัวขมิ้น มีปริมาณ 2-5% มีคุณสมบัติทางยาที่มีประโยชน์หลายประการ
ได้ แก่
 ต่อต้ านมาลาเรีย
 ต่อต้ านแบคทีเรีย
 ต่อต้ านไวรัส
 ต่อต้ านอนุมูลอิสระ
 ต่อต้ านการติดเชื้อ
 ต่อต้ านมะเร็ง
ทั้งยังช่วยป้ องกันระบบประสาท ลดโคเลสเตอรอล และป้ องกันหลอดเลือดแข็ง
Curcumin ถือว่าเป็ นเจ้ าแห่งการต่อต้ านการอักเสบที่มีฤทธิพอๆหรือเหนือกว่า
ยาแผนปัจจุบัน
Curcumin ไม่มีพิษต่อร่างกายแม้ ใช้ ในขนาดสูงมาก ชาวอินเดียใช้ ขมิ้นปรุง
อาหารเป็ นประจาโดยปรุงกับนา้ มัน ทาให้ ดูดซึมได้ ดีมาก ดังนั้น จึงไม่แปลกที่อตั ราป่ วยด้ วย
มะเร็งลาไส้ ใหญ่ในคนอินเดียจะต่ากว่าคนตะวันตกเป็ นอย่างมาก รวมทั้งโรคความจาเสื่อม
Alzheimer’s ก็น้อยกว่าถึง 4 เท่า
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Curcumin ไม่ละลายในนา้ ร่างกายจึงดูดซึมได้ น้อย แต่จะละลายได้ ดีในนา้ มัน
บางชนิด เช่นนา้ มันมะกอกบริสทุ ธิ (Extra-virgin olive oil) เมื่อดูดซึมเข้ าร่างกายจะทาให้
ความเข้ มข้ นในเลือด (พลาสมา) เพิ่มสูงกว่าถึง 11 เท่า ส่วนในสมอง 4 เท่า ความเข้ มข้ นขนาด
นี้มากพอที่จะป้ องกันการอักเสบของสมองได้
ความผิดปกติของสมอง ส่วนใหญ่เกิดจากการอักเสบขนาดน้ อยๆแต่เรื้อรัง ส่วน
สาเหตุมีหลายประการ เช่นจากไวรัส ไอเสียเครื่องยนต์ พิษของแร่ธาตุ (เหล็ก ทองแดง ตะกั่ว
แคดเมียม แมงกานีส) เส้ นโลหิตแตกขนาดน้ อย แพ้ ภมู ิค้ ุมกันตนเอง แพ้ อาหาร หรือสมอง
ได้ รับอันตราย การอักเสบทาให้ เซลล์ภมู ิค้ ุมกันของสมองคือ Microglia ปลดปล่อยสารเคมีท่เี ป็ น
พิษ คืออนุมูลอิสระ รวมทั้งสารที่เกิดจากการแตกตัวของไขมัน (Lipid peroxidation) พิษจาก
การอักเสบเหล่านี้คือ Excitotoxins และ Cytokinase จะทาลายส่วนประกอบของเซลล์สมองเช่น
ขาเซลล์และรอยต่อระหว่างเซลล์ทลี ะน้ อย นานเข้ าตัวเซลล์เองก็ถูกทาลายด้ วย
อาการผิดปกติของสมองขึ้นกับบริเวณสมองที่ถูกทาลาย เช่น ในโรค Parkinson’s
จะเป็ นบริเวณสมองส่วนกลาง (Substantia nigra, striatum) ส่วนในโรค Alzheimer’s เป็ นสมอง
ส่วน Hippocampus, สมองส่วนหน้ า ส่วนขมับ และก้ านสมองบางจุด
แมกนีเซียม : อาวุธต่อสู้โรคหัวใจและหลอดเลือด
แมกนีเซียมมีความสาคัญต่อสุขภาพ โดยเฉพาะการหยุดยั้งเส้ นเลือดหดตัวอย่าง
รุนแรงในสภาวะที่เส้ นเลือดในสมองแตกซึ่งเป็ นเหตุให้ เสียชีวิต นอกจากนั้น การขาดแมกนีเซียม
ยังมีความสัมพันธ์กับโรคต่างๆ ได้ แก่
โรคหัวใจ เส้ นเลือดในสมองแตก เส้ นเลือดแข็ง ไตทางานไม่ปกติ
โรคเบาหวาน สภาวะต้ านทานอินซูลิน กลุ่มอาการเกี่ยวกับการเผา
ผลาญพลังงาน กล้ ามเนื้ออ่อนแรง การอักเสบ โรคประสาทเสื่อม
ปอดทางานไม่เต็มที่ มะเร็ง ระบบภูมิค้ ุมกันผิดปกติ การแพ้ พิษจากการ
กระตุ้น (Excitotoxicity)
นอกจากนี้ ยังพบว่าแมกนีเซียมมีคุณสมบัติต่อต้ านอาการซึมเศร้ าจนกระทั่งการ
ฆ่าตัวตาย
โชคไม่ดีท่แี พทย์ส่วนใหญ่ทราบเรื่องของแมกนีเซียมน้ อยมาก ดังนั้นจึงไม่มีการ
สั่งตรวจหาแมกนีเซียม หรือแม้ บางครั้งจะตรวจก็จะสั่งตรวจหาแมกนีเซียมในเลือด ซึ่งไม่มี
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ประโยชน์ เนื่องจาก 99% ของแมกนีเซียมในร่างกายจะอยู่ในเซลล์ มีเพียง 1% เท่านั้นที่อยู่ใน
เลือด คนที่ขาดแมกนีเซียมขนาดหนักอาจมีระดับแมกนีเซียมเป็ นปกติกไ็ ด้
แมกนีเซียมป้ องกันระบบหัวใจและหลอดเลือดได้ ในหลายลักษณะ :
 เพิ่มความตึง (Tone) ของผนังหลอดเลือด
 ควบคุมการใช้ ประโยชน์จากไขมัน
 ลดการอักเสบ
 ลดความดันโลหิต
 ป้ องกันเลือดแข็งตัว
แมกนีเซียมมีส่วนสาคัญในการป้ องกันหัวใจล้ มเหลวเฉียบพลัน กล้ ามเนื้อหัวใจ
ฝ่ อและอาการของโรคหัวใจอื่นๆเช่นหัวใจเต้ นไม่เป็ นจังหวะ
อย่างไรก็ดี วงการผู้ผลิตยาไม่ได้ ให้ ความสาคัญกับแมกนีเซียมเนื่องจากราคาถูก
มาก ทากาไรไม่ได้
ความมหัศจรรย์ของวิตามิน B และ C
วิตามิน B ต่างๆล้ วนมีความสาคัญต่อสุขภาพ มีส่งิ ที่ควรทราบเช่น
การขาดวิตามิน B 12 มีความสัมพันธ์กบั การเกิดอาการสมองเสื่อม
วิตามิน B6 บางรูป เช่น Pyridoxal 5 – phosphate มีประโยชน์กว่า Pyridoxine
(Vitamin B 6) ธรรมดา โดยเฉพาะในผู้สงู อายุหรือผู้ป่วยเรื้อรังซึ่งร่างกายไม่สามารถเปลี่ยนรูป
Pyridoxine ได้ ดี
วิตามิน C มีผลต่อสู้กบั การทาลายล้ างของไวรัสที่มีต่อเซลล์ มีประสบการณ์จาก
แพทย์ผ้ ูเขียนเอกสาร (Dr. Russel Blaylock) ว่าการให้ วิตามิน C ทางเส้ นเลือดในขนาด
ค่อนข้ างสูงในผู้ป่วยที่มีไวรัสแพร่กระจายในกระแสร์เลือด (Viral septicemia) สู่อวัยวะสาคัญ
ต่างๆ (ปอด ตับ สมอง และอื่นๆ) สามารถพลิกฟื้ นสภาพผู้ป่วยได้ ภายใน2-3 วัน และดีข้ นึ
เรื่อยๆจนหายได้
ในปัจจุบัน ได้ มีการให้ วิตามิน C ทางเส้ นเลือดกันแพร่หลายมากขึ้นสาหรับโรค
ต่างๆโดยเฉพาะโรคติดเชื้อ หรือแม้ แต่มะเร็ง ซึ่งได้ รับผลสาเร็จด้ วยดี
วิตามิน C มีความสาคัญต่อสุขภาพของหลอดเลือด โดยเฉพาะเซลล์ของผนัง
หลอดเลือดต้ องการวิตามิน C เพื่อให้ มีความแข็งแรงและป้ องกันการโจมตีของเชื้อโรค
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ตลอดจนทาให้ การทางานของหลอดเลือดฝอยเป็ นปกติ เส้ นเลือดฝอยเหล่านี้คือช่องทางที่นา
ออกซิเจนไปสู่เซลล์
ส่วนในสมอง วิตามิน C ทาหน้ าที่หลายอย่างนอกจากจะเป็ นสารต้ านอนุมูลอิสระ
เช่นช่วยการสร้ างพลังงานของเซลล์ เป็ นตัวนาพาเหล็ก สร้ างเส้ นเลือด กล่าวโดยทั่วไปคือทาให้
เซลล์สมองไม่ถูกทาลายง่าย พบว่าในบางบริเวณของสมองที่ใช้ งานมาก (Hippocampus,
hypothalamus, striatum) จะมีความเข้ มข้ นของวิตามิน C ในปริมาณสูง
เส้ นเลือดในสมองที่แข็งแรงจะช่วยไม่ให้ เส้ นเลือดแตกง่าย โดยเฉพาะในเด็กเกิด
ใหม่และผู้สงู อายุ
นอกจากนี้ วิตามิน C ยังช่วยสร้ างคอลลาเจน ซึ่งเป็ นองค์ประกอบของเนื้อเยื่อ
ต่างๆทั่วร่างกาย ทาให้ ร่างกายมีความแข็งแรง
โคเอ็นไซม์ CoQ10 ช่วยการทางานของหัวใจและปกป้ องสมอง
โคเอ็นไซม์ CoQ10 เป็ นสารที่พบในเซลล์ทุกชนิดของร่างกาย สารนี้มีหน้ าที่ผลิต
95% ของพลังงานทั้งหมดที่เซลล์ใช้ ถ้ าไม่มีโคเอนไซม์น้ ี เราก็จะไม่มีชีวิตอยู่ได้
กระบวนการผลิตสารนี้ในร่างกาย (มี 17 ขั้นตอน) ต้ องการใช้ วิตามินและแร่
ธาตุซ่ึงคนจานวนไม่น้อย (โดยเฉพาะคนสูงอายุ) มักจะขาด ดังนั้น สภาวะการขาดโคเอ็นไซม์
CoQ10 จึงพบได้ บ่อย
ความเครียดอย่างแรงรวมทั้งโรคต่างๆก็สามารถทาให้ สารนี้ลดต่าลงจนถึงขั้น
เป็ นอันตรายได้ ส่วนการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพจะช่วยรักษาระดับโคเอ็นไซม์ CoQ10 ได้
หัวใจของเรานับว่าเป็ นอวัยวะที่ทางานหนักมาก จึงต้ องการพลังงานมาก ดังนั้น
จะพบการขาดสารนี้บ่อยเมื่อหัวใจมีสภาวะผิดปกติ เช่นหัวใจล้ มเหลวเฉียบพลันหรือเรื้อรัง ลิ้น
หัวใจตีบ เจ็บหัวใจ โรคของกล้ ามเนื้อหัวใจ หรือโรคหัวใจแต่กาเนิด ในสภาวะเหล่านี้ ร่างกายจะ
ต้ องการโคเอ็นไซม์ CoQ10 มากกว่าที่จะได้ รับจากอาหาร โดยเฉพาะอาหารขยะแบบอเมริกนั ที่
บกพร่องทางโภชนาการมาก ดังนั้น การเสริมอาหารด้ วยโคเอ็นไซม์ CoQ10 จึงเป็ นทางเลือกที่ดี
สาหรับผู้ท่หี ัวใจไม่ปกติ
สาหรับระบบประสาทและสมอง โคเอ็นไซม์ CoQ10 จะช่วยป้ องกันการเกิด
อนุมูลอิสระและสารพิษจากการสลายตัวของไขมัน (Excitotoxicity) จึงสามารถใช้ ป้องกันและ
รักษาความผิดปกติของระบบและโรคต่างๆของสมองและระบบประสาทได้ ดี ทาให้ ฟ้ ื นเร็ว

7

ส่วนผู้ป่วยโรค Alzheimer’s และ Parkinson’s พบว่าจะมีการขาดโคเอ็นไซม์
CoQ10 ในเนื้อสมองล่วงหน้ ามาก่อนอย่างน้ อยเป็ นสิบปี
เมื่อเซลล์สมองผลิตพลังงานได้ น้อยลง ก็จะทาให้ สารต่างๆเช่น glutamate,
aspartate เป็ นพิษมากขึ้นแม้ ในปริมาณน้ อย
มีการศึกษาหลายชิ้นที่พบว่า โคเอ็นไซม์ CoQ10 ป้ องกันเซลล์สมองจากความ
เสียหายด้ วยไวรัสได้
โคเอ็นไซม์ CoQ10 ละลายในนา้ มัน จึงควรบริโภคพร้ อมนา้ มันซึ่งจะพาให้ ไปสู่
อวัยวะต่างๆได้ ดีข้ นึ นอกจากนี้ จะให้ ผลดีย่ิงขึ้นเมื่อใช้ ร่วมกับสารโภชนาการอื่นๆที่ช่วยการผลิต
พลังงานเช่น pyruvate, acetyl-L-carnitine, alpha-lipoic acid, vitamin B ต่างๆ แปะก๊วย
(ginkgo biloba)
วิตามิน E : สารต้ านอนุมูลอิสระที่ทรงพลัง
เป็ นเวลามากกว่า 50 ปี แล้ วที่เราค้ นพบว่าการบริโภควิตามิน E สามารถป้ องกัน
หัวใจล้ มเหลวเฉียบพลันได้ วิตามิน E เป็ นสารต้ านอนุมูลอิสระที่ยับยั้งการสลายตัวของ LDL
cholesterol ส่วนวิตามิน C ยับยั้งการสลายตัวของวิตามิน E อีกต่อหนึ่ง ฉนั้น ถ้ าใช้ ท้งั สอง
ร่วมกันก็จะยิ่งได้ ผลมากขึ้น
นอกจากนี้ วิตามิน E ยังทาหน้ าที่สาคัญอีกหลายประการ เช่นต่อต้ านการ
อักเสบ ป้ องกันเกล็ดเลือดไม่ให้ เหนียว ป้ องกันเซลล์ macrophage (เซลล์เก็บขยะ) ไม่ให้
ติดตามผนังเส้ นเลือดแดง กระตุ้นเอ็นไซม์ต้านอนุมูลอิสระ ทั้งหมดนี้จะป้ องกันไม่ให้ เกิดโรคเส้ น
เลือดแข็ง (Atherosclerosis)
อย่างไรก็ดี วิตามิน E มีหลายรูป ในธรรมชาติมีถึง 8 รูป เป็ น Tocopherols
และ Tocotrienols อย่างละ 4 รูป(alpha, beta, delta, gamma) บางรูปดูดซึมยากเช่น Alpha3tocopherol ที่มีขายทั่วไป ปัจจุบัน วิตามิน E ในรูป gamma-tocopherol กาลังได้ รับความนิยม
มากในการใช้ ต่อสู้กบั การอักเสบ ส่วน Tocotrienols ปกป้ องสมองหรือการเกิดมะเร็งได้ ดีกว่า
Tocopherols
มีหลักฐานว่า Tocopherols อาจทาความเสียหายให้ Tocotrienols ได้ ถ้าบริโภค
ร่วมกัน ดังนั้น ทั้งสองควรบริโภคห่างกันประมาณ 3 ชั่วโมง
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ความจริงเกี่ยวกับวิตามิน D
มีคนจานวนไม่น้อยที่ขาดวิตามินนี้ เหตุผลคือ คนทุกวันนี้หลีกเลี่ยงแสงแดด
โดยเฉพาะคนเมืองหนาว
เราเคยเรียนรู้และยึดถือมาตลอดว่าวิตามิน D ทาให้ กระดูกแข็งแรง แต่
การศึกษาใหม่ๆได้ พบว่า วิตามิน D มีผลต่ออวัยวะและเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายรวมทั้งหัวใจและ
สมอง วิตามิน D3 คือตัวที่มีการศึกษามากที่สดุ
วิตามิน D3 มีคุณสมบัติปรับความสมดุลของภูมิค้ ุมกันทั้งในกรณีท่รี ะดับ
ภูมิค้ ุมกันต่าหรือสูงเกินไป (โรคแพ้ ภมู ิค้ ุมกันตัวเอง) มีคุณสมบัติป้องกันสมองไม่ให้ เสีย หาย
จากการอักเสบ ป้ องกันการเกิดโรค Multiple sclerosis
การขาดวิตามิน D3 ทาให้ เกิดอาการซึมเศร้ า โดยเฉพาะในผู้สงู อายุ การได้ รับ
วิตามิน D3 มากจะช่วยป้ องกันการอักเสบ ซึ่งรวมทั้งการอักเสบในสมอง ตลอดจนช่วยลดการ
เกิดขึ้นและขยายตัวของมะเร็งเต้ านม รังไข่ ต่อมลูกหมาก ต่อมนา้ เหลือง
ระดับวิตามิน D3 ที่ต่าจะพบได้ ในโรคของหัวใจและหลอดเลือดเกือบทุกราย
โดยเฉพาะหัวใจล้ มเหลวเรื้อรัง การขาดวิตามิน D3 ทาให้ เกิดหินปูนจับที่ผนังหลอดเลือดและ
เพิ่มโอกาสของการเกิดหัวใจล้ มเหลว เมื่อเกิดที่สมองก็เพิ่มโอกาสของการเป็ นลมอัมพาต
กล่าวโดยสรุป วิธีป้องกันการเจ็บป่ วย แก่เร็ว คือทาตามคาแนะนาต่อไปนี้
 บริโภคอาหารทีม่ ีประโยชน์ต่อสุขภาพ
 หลีกเลีย่ งสารพิษในสิ่งแวดล้อม
 ออกกาลังกายสม่าเสมอ
 นอนหลับให้พอ
 ใช้อาหารเสริมเพือ่ เติมส่วนทีบ่ กพร่อง
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