ประสิ ทธิผลของผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมต่ อสุ ขภาพของผู้บริโภค
วาสนา ยาวิชัย วิไลวรรณ แซ่ ว่าง วีรวรรษ จอมใจ สิ ริลักษณ์ เขื่อนแก้ ว และนพพล เล็กสวัสดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร สานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ รับประทานนอกเหนื อจากการรับประทานอาหาร
ตามปกติ ซึ่ งมีสารอาหารหรื อสารอื่นเป็ นองค์ประกอบ อยูใ่ นรู ปแบบเม็ด แคปซู ลผง เกล็ด ของเหลวหรื อ
ลักษณะอื่น ซึ่ งมิใช่รูปแบบอาหารตามปกติ (conventional foods) สาหรับผูบ้ ริ โภคที่คาดหวังประโยชน์ทางด้าน
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ (สุ รันทร์ , 2554) ปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารมีการจาหน่ายแพร่ หลายมากขึ้นโดยเฉพาะ
จาหน่ายโดยตรงต่อผูบ้ ริ โภคในลักษณะขายตรงและมีการโฆษณาเพื่อส่ งเสริ มการขายที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคเข้าใจว่า
จาเป็ นต้องรับประทาน

หรื อโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณว่ามีผลในการป้ องกันและรักษาโรค

อาจมีผลทาให้

ผูบ้ ริ โภคหลงเชื่ อคาโฆษณาเหล่านั้น ละเลยการดูแลรักษาสุ ขภาพ และเสี ยโอกาสที่จะได้รับการรักษาอย่าง
ถูกต้อง ข้อเท็จจริ งแล้วผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารจัดเป็ นอาหารไม่ใช่ยา จึงไม่มีสรรพคุณในการป้ องกันบาบัดหรื อ
รักษาโรค

และเป็ นผลิตภัณฑ์สาหรับผูบ้ ริ โภคที่มีสุขภาพร่ างกาพปกติไม่ใช่ผปู ้ ่ วยและเป็ นเพียงผลิตภัณฑ์ที่

รับประทานนอกเหนือจากอาหารปกติสาหรับผูบ้ ริ โภคที่คาดหวังประโยชน์ทางด้านสุ ขภาพเท่านั้น

(สานัก

อาหาร, 2550) จะเห็นได้วา่ ปั จจุบนั นี้ผคู ้ นจะหันมาใช้ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารกันมากขึ้น โดยเฉพาะผูห้ ญิงเพราะมี
ความสนใจใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในเรื่ องความสวยความงามและใช้ในปริ มาณที่เกินความจาเป็ น ซึ่ งในอดีตนั้นไม่
มีความจาเป็ นเลยที่เราต้องใช้ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารต่างๆเหล่านี้ (Paleodietguru, 2012) จากนี้ไปเรามาดูกนั ว่ามี
ความจาเป็ นไหมที่ตอ้ งใช้ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารต่างๆเหล่านี้ โดยส่ วนใหญ่แล้วสาเหตุหลักที่เราต้องกินอาหาร
เสริ มคือ
1. มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตแย่ เช่น สู บบุหรี่ จดั หรื อติดแอลกอฮอล์ ไลฟ์ สไตล์เช่นนี้ เทียบได้กบั การ
สะสมพิษที่ส่งผลต่อสุ ขภาพในระยะยาว และยังมีพฤติกรรมที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ เช่น กินอาหารไม่เป็ นเวลา
การกินอาหารแบบเร่ งรี บจึงเคี้ยวไม่ละเอียด กินอาหารด้วย อาการเครี ยด พฤติกรรมเหล่านี้ทาให้ร่างกายกายดูด
ซึ มสารอาหารไม่ได้เต็มที
2. ภาวะร่ างกายสู ญเสี ยพลังงาน เช่น หญิงตั้งครรภ์ หญิงสู งอายุ หญิงวัยหมดประจาเดือน หรื อร่ างกาย
ปฏิเสธไม่รับอาหารเพื่อใช้ในการสะสมความแข็งแรงเติมความสมบูรณ์ให้กบั ร่ างกาย

3. อยูท่ ่ามกลางสภาวะเป็ นพิษ เช่น ร่ างกายสะสมมลพิษไว้ตามส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย ส่ งผลให้ภูมิ
ต้านทานอ่อนกาลังลงและใช้เวลานานกว่าร่ างกายจะขับออกมาทาให้สุขภาพอ่อนแอง่ายกว่าปกติ
4. กระบวนการแปรรู ปอาหาร เช่น การกินอาหารในภัตตาคาร หรื อในร้านอาหารตามสั่งเป็ นประจา ซึ่ ง
เราไม่สามารถรู ้ได้วา่ มีสิ่งแปลกปลอมใดเพิ่มเติมมาในจานอาหารทาให้เราไม่ได้รับสารอาหารครบถ้วน
(สุ ธารัชฎ์, 2555)
สิ่ งที่ตอ้ งคานึงถึงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ถึงแม้วา่ วิตามินและเกลือแร่ อาจจะมีอนั ตรายน้อย แต่
เมื่อนามาผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารผ่านขั้นตอนต่างๆแล้ว ก็ยากที่จะทราบถึงอันตรายของสิ่ งเหล่านี้ได้ คือ
แหล่งที่มาของวัสดุที่ใช้ในการผลิต แล้วตัวผลิตภัณฑ์แต่ล่ะชุดนั้นมีคุณค่าคงเดิมหรื อไม่ ถ้ากระบวนการมีนอ้ ย
หรื อมากเกินไปจะมีผลทาให้สารออกฤทธิ์ อะไรบ้างหรื อเปล่า และถ้ามีกระบวนการอื่นๆเข้ามาแทรก ที่อาจจะ
ทาให้เกิดสารปนเปื้ อนอันไม่พึงประสงค์ ซึ่ งอาจมีอนั ตรายจากขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ได้ จึงต้องผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบของสานักงานอาหารและยาก่อน (Iserloh, 2009)

รู ปที่ 1: ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร (Iserloh, 2009)
และเราต้องคานึงถึง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มอาหารที่เหมาะกับตัวเองด้วย คือ อาหารเสริ มที่ช่วยบารุ ง
สุ ขภาพของเราให้ดีข้ ึน ช่วยฟื้ นฟูปัญหาสุ ขภาพได้อย่างตรงจุด เช่น อาการนอนไม่หลับ อาการอ่อนเพลีย หรื อ
แม้แต่การช่วยเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกาย เสริ มสร้างภูมิคุม้ กันให้ร่างกายให้แข็งแรง และที่สาคัญคือ ต้อง
ปลอดภัยต่อสุ ขภาพกระดูก ตับและระบบประสาทของเราด้วย สิ่ งสาคัญในการบริ โภค คือ ควรกินตามปริ มาณ
บริ โภคที่แนะนาต่อวัน หากเกินปริ มาณที่กาหนดไว้อาจส่ งผลข้างเคียงต่อร่ างกายได้ (สุ ธารัชฎ์, 2555)

ในส่ วนของคุณและโทษของอาหารเสริ ม ปั จจุบนั นี้พบว่ามีผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มบารุ งร่ างกายออกวาง
จาหน่ายมากมาย อันจะพบได้ตามสื่ อโฆษณาต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และสื่ อสิ่ งพิมพ์ ซึ่งบางผลิตภัณฑ์มีการ
โฆษณาสรรพคุณเกินจริ ง เช่น ผลิตภัณฑ์ลดน้ าหนักและเสริ มความงาม เมื่อใช้แล้วจะเห็นผลภายใน 1 สัปดาห์
หรื ออาหารเสริ มบารุ งสมอง เมื่อทานผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจะทาให้สมองมีความจาดี เป็ นต้น และพบว่าผลิตภัณฑ์
อาหารเสริ มแต่ละชนิดมีราคาแพงมากและประโยชน์ที่ได้จากอาหารเสริ มเหล่านี้ก็ยงั ไม่ชดั เจน มีมากหรื อน้อย
เพียงไร ดังนั้นผูบ้ ริ โภคจึงควรพิจารณาถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นด้วย (วิตามินมอร์ , 2555)
ประโยชน์ของอาหารเสริ ม คือ ช่วยให้ร่างกายได้รับโภชนาการที่เหมาะสม เนื่องจากทุกคนมีความ
ต้องการที่เหมือนกัน คือ สุ ขภาพสมบูรณ์ปราศจากโรคภัย จึงมีการคิดค้นอาหารเสริ มเพื่อช่วยเพิ่มในส่ วนที่
ร่ างกายขาดไป จะมีประโยชน์มากสาหรับผูท้ ี่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ เพราะอาหารเสริ มจะเข้าไปเสริ มในส่ วนที่
ร่ างกายขาดได้ครบถ้วนเต็มที่ และยังสามารถช่วยบรรเทาหรื อรักษาโรคบางชนิ ดแทนยาแผนปั จจุบนั ได้ เช่น น้ า
ว่านหางจระเข้รักษาอาการโรคกระเพาะ น้ ามันตับปลาค็อด (cod liver oil) ช่วยบรรเทาอาการโรคไขข้ออักเสบ
เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั พบว่ามีผลข้างเคียงน้อยกว่ายาแผนปั จจุบนั (วิตามินมอร์ , 2555) ส่ วนประโยชน์จากวิตามิน
และเกลือแร่ เป็ นผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มที่ให้ประโยชน์ต่อร่ างกายในหลากหลายด้าน ตัวอย่างเช่น วิตามินเอ ช่วย
ในการมองเห็นและการเจริ ญเติบโตของกระดูก อีกทั้งยังช่วยในการเสริ มสร้างระบบภูมิคุม้ กันและซ่อมแซม
ส่ วนที่สึกหรอ ในขณะที่วติ ามินหรื ออาหารเสริ มบางอย่างเหล่านี้ก็ทาให้เกิดผลข้างเคียงกับบางคนด้วย ถ้าใช้ใน
ปริ มาณที่มากเกินความต้องการของตัวเองหรื อใช้ไม่เหมาะสมกับร่ างกาย
นอกจากนี้แล้วผูบ้ ริ โภคจึงต้อง
ตระหนักอยูเ่ สมอว่าการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเหล่านี้ มีไว้เพื่อเสริ มอาหารเท่านั้นไม่ใช่รับประทาน
เพื่อรักษาโรค (Bishop, 2010)
ตัวอย่างอาหารเสริมพืน้ ฐานทีค่ วรเลือกบริโภค
- วิตามินเอ (vitamin A) เป็ นวิตามินที่ช่วยในการมองเห็น สุ ขภาพของผิว ฟัน ระบบภูมิคุม้ กันด้วย และ
ยังมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วย ในการรับประทานวิตามินเอนั้น ผูช้ ายควรได้รับอย่างน้อย
900 ไมโครกรัมต่อวัน ส่ วนผูห้ ญิงควรรับได้รับ 700 ไมโครกรัมต่อวัน (Disanto, 2013)
- วิตามินบีคอมเพล็กซ์ (vitamin B-complex) คือ อาหารเสริ มที่รวมตั้งแต่ บี 1 ถึง บี 12 ที่ประกอบไป
ด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งสาคัญต่อระบบประสาทและสมอง ที่ช่วยกระตุน้ ให้เกิดพลังงานแก่
ร่ างกาย ผูใ้ หญ่ควรบริ โภคประมาณ 50 ถึง 100 มิลลิกรัมต่อวันในทุกเช้า

- วิตามินซี (vitamin C) เป็ นวิตามินที่ตบั ของมนุษย์ไม่สามารถผลิตออกมาได้เอง จึงจาเป็ นที่จะต้องเติม
เต็มเข้าสู่ ร่างกาย และเป็ นวิตามินที่ละลายในน้ าจึงไม่สะสมอยูใ่ นร่ างกาย สามารถแบ่งกินระหว่างวันได้ทุก ๆ 6
ชัว่ โมง ปริ มาณบริ โภคที่แนะนาคือ 60 ถึง 90 มิลลิกรัมต่อวันช่วยป้ องกันการขาดสารอาหาร และปริ มาณ 3,000
ถึง 6,000 มิลลิกรัมต่อวัน ช่วยบารุ งร่ างกาย วิตามินซี ช่วยบารุ งระบบการไหลเวียนเลือดให้ดีข้ ึน ช่วยลดปั ญหาใน
ช่องปากและฟัน เช่น เลือดออกตามไรฟันบารุ งเหงือก
- ซิ งก์ (zinc) เป็ นแร่ ธาตุที่ส่งผลต่อระบบสื บพันธุ์และฮอร์ โมนเพศ และช่วยชดเชยพลังงานที่สูญเสี ย
ไปกับเหงื่อ มีสารประกอบเมทัลโปรตีน ซึ่ งเป็ นโปรตีนสังเคราะห์ที่ช่วยในกระบวนการเจริ ญเติบโตของเซลล์
และเนื้อเยื่อ ปริ มาณบริ โภคที่แนะนาต่อวันคือ 5.5 ถึง 9.5 มิลลิกรัมในผูช้ าย และ 4 ถึง 7 มิลลิกรัมในผูห้ ญิง ควร
กินพร้อมอาหาร หากกินเพียงอย่างเดียวขณะท้องว่างอาจทาให้เกิดอาการคลื่นไส้ได้
-โอเมก้าทรี (omega-3) เป็ นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่สกัดจากปลาทะเล และพืชจาพวกถัว่ เมื่อเข้าสู่ ร่างกาย
แล้วจะถูกเปลี่ยนเป็ นดีเอชเอ (DHA, docosahexaenoic acid) โดยอวัยวะตับ แต่จากผลการวิจยั ขององค์การความ
ปลอดภัยของอาหารแห่งยุโรป (EFSA, European Food Safety Authority) ไม่พบหลักฐานชัดเจนว่าช่วยบารุ ง
สมองในเด็ก แต่จะช่วยเพิม่ ความแข็งแรงให้กระดูกและไขข้อต่างๆ ช่วยลดสภาวะจิตใจหดหู่ ลดคอเลสตอรอล
ในเลือด และลดอัตราเสี่ ยงเป็ นโรคหัวใจปริ มารบริ โภคที่แนะนาคือไม่ควรเกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน
- เวย์โปรตีน (whey protein) เป็ นอาหารเสริ มที่สกัดได้จากหางนม และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เช่น ชีส เนื้อ
แดง จึงเหมาะกับผูก้ ินชีวจิต และผูท้ ี่ตอ้ งการลดน้ าหนัก เพราะมีโปรตีนสู งช่วยเผาผลาญไขมัน เพิม่ มวล
กล้ามเนื้อ ซ่อมแซมส่ วนที่สึกหรอ และยังช่วยกรองระดับน้ าตาลกลูโคสในเลือด โดยการควบคุมการดูดซึ ม
อินซูลินเข้าสู่ กระแสเลือด ปริ มาณที่ควรบริ โภคต่อวันคือ ไม่เกิน 1 หรื อ 2 กรัม (สุ ธารัชฎ์, 2555)
การกินอาหารเสริ มมากเกินไปบางครั้งพบว่าทาให้เกิดโทษแก่ร่างกายและสู ญเสี ยเงินโดยไม่จาเป็ น ซึ่งมี
รายงานการวิจยั พบว่า การรับประทานอาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพมากเกินไป อาจมีผลข้างเคียงต่อสุ ขภาพได้ เช่น
วิงเวียน ปวดศรี ษะ อุจจาระเป็ นสี ดา ท้องผูก ท้องเสี ย มีกลิ่นตัว และเหงื่อออกมาก (วิตามินมอร์ , 2555)
ตัวอย่างผลข้ างเคียงของผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
- วิตามินซี หากได้รับวิตามิน ซี ในปริ มาณสู ง 1 ถึง 3 กรัมต่อวัน ติดต่อกันหลายวัน อาจเพิ่มความเสี่ ยง
ต่อการเป็ นนิ่ วในกระเพาะปั สสาวะ การได้รับวิตามินซี ในปริ มาณสู ง เพื่อหวังเสริ มภูมิตา้ นทานและป้ องกันโรค
ยังไม่มีผลการวิจยั ยืนยันที่ถือเป็ นข้อสรุ ปได้วา่ ทาได้จริ ง จากผลการวิจยั ในหลอดทดลอง พบวิตามิน ซี อาจทา
ให้ดีเอ็นเอ ในเซลล์เป็ นอันตราย ได้

- วิตามินอี (tocopherols) ประโยชน์ของวิตามินอี ยังไม่พบแน่ชดั แต่ไม่มีพิษ หากรับประทานไม่เกิน
1000 หน่วยสากลต่อวัน ภาวะการขาดวิตามินอี ยังไม่พบในคนสุ ขภาพปกติ เพราะวิตามินอี มีมากในอาหารที่คน
รับประทาน จึงไม่จาเป็ นต้องรับประทานวิตามินอี เสริ ม
- ซีลีเนียม (selenium) ไม่ควรรับประทานซี ลีเนียมเกินกว่า 400 ไมโครกรัมต่อวัน อาจเสี่ ยงต่อการเกิด
มะเร็ ง อีกทั้งยังไม่มีขอ้ มูลมากพอจะบอกว่าปริ มาณซี ลีเนี ยมเท่าไรจึงจะสามารถลดความเสี่ ยงการเกิดมะเร็ ง
- ซิ งก์ การได้รับซิ งก์ในปริ มาณสู ง ประมาณ 25 มิลลิกรัม สามารถขัดขวางการดูดซึมทองแดง (ผูจ้ ดั การ
ออนไลน์, 2549)
โดยปกติแล้วการบริ โภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ในปริ มาณที่พอเหมาะ ย่อมทาให้ร่างกายสมส่ วนมีสุขภาพ
ดี ไม่จาเป็ นต้องพึ่งอาหารเสริ มสุ ขภาพอีก ทุกคนจึงควรให้ความสาคัญต่อการบริ โภคอาหาร รวมทั้งต้องมี
พฤติกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยให้มีสุขภาพดีดว้ ย เช่น กินอาหารหลัก 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย ควรกินผักและ
ผลไม้ให้มาก เพื่อลดความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ควรออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ ทาจิตใจให้สบายไม่เครี ยด
ซึ่งจากที่เราได้กล่าวมาแล้วว่า

ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารนั้นมีขอ้ ดีขอ้ เสี ยอย่างไรและมีประสิ ทธิ ผลอย่างไรต่อ

ร่ างกายแล้ว หากใช้ในปริ มาณที่ไม่เหมาะสมหรื อในปริ มาณที่เกินกาหนดของผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆแล้ว อาจ
ส่ งผลเสี ยต่างๆต่อร่ างกายได้ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น เพราะฉะนั้นเราจึงจาเป็ นต้องมีการศึกษาในละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารชนิดนั้นๆให้ดีก่อนที่จะตัดสิ นใจซื้ อมารับประทาน
เพื่อเกิดให้ประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดและ
ปลอดภัยต่อร่ างกายของตัวเราเอง
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