ออนเยาวอยางปลอดภัย กับ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
นางสาววิไลวรรณ หงอกพิลัย
หนวยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยดานอาหาร

ทุ ก วั น นี้ ไ ม ว า จะหั น หน า ไปทางไหนก็ ค งหนี ไ ม พ น ข า วสารโฆษณา และสิ น ค า ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เรื่ อ ง
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ตั้งแตอาหารสําหรับบํารุงสุขภาพทั่วไป อาหารตานโรค ไปจนถึงเสริมความงามและชะลอความ
แก กลาวไดวา ไมมีใครละเลยหรือไมใสใจกับวัยที่เพิ่มขึ้น จึงพยายามเสาะแสวงหาวิธีที่จะชะลอหรือกระชากวัยให
กลับมาสวยใส แลดูออนเยาว โดยผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ชวยฟนคืนสภาพผิวที่หาไดตามทองตลาดในขณะนี้มักมี
การเติมวิตามินหรือเอนไซม ดังนี้
วิตามินซี หรือแอสคอบิกแอซิด (Ascorbic Acid) วิตามินซีจําเปนตอการสราง
คอลลาเจนและอิลาสตินที่อยูในชั้นหนังแท ซึ่งเปนโครงสรางสําคัญสําหรับผิวหนัง ทําใหผิวหนัง
ไมหยอนยานและแข็งแรง เวลาที่เนื้อเยื่อคอลลาเจนเสื่อมสภาพจะทําใหผิวหนังหยอนยาน เกิด
ริ้วรอยเหี่ยวยน หอยเปนถุงไดงาย แมงานวิจัยจะสนับสนุนผลของวิตามินซีตอสุขภาพที่ดีของ
ผิวพรรณ แตโดยทั่วไปแลวคนเราไมจําเปนจะตองเสริมเพราะการเสริมมิไดเปนหลักประกัน
แนนอนวาจะทําใหผิวหนังไมเหี่ยวยน สิ่งที่ดี ปลอดภัยและใหผลมากที่สุด คือ
การเลือกรับประทานอาหารธรรมชาติที่มีสารแอนติอ็อกซิแดนทสูงๆ เชน มะเขือ
เทศ ส ม สั บ ปะรด เป น ต น ปริ ม าณวิ ต ามิ น ซี ที่ แ นะนํ า ป จ จุ บั น คื อ วั น ละ 60
มิล ลิ ก รั ม ซึ่ ง ปริม าณนี้ ส ามารถได รั บ จากผั ก และผลไม ที่รั บ ประทานได อย า ง
เพียงพอในชีวิตประจําวัน
วิตามินอี วิตามินอีมีคุณสมบัติเปนสารแอนติอ็อกซิแดนท เพิ่มภูมิตานทาน
ใหกับรางกาย และอาจชะลอความเสื่อมของผิวหนังจากอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นระหวางหรือ
หลังจากที่ไดรับรังสียูวีจากแสงแดด วิตามินอีชวยลดปฏิกิริยาอ็อกซิเดชั่นที่เกิดจากอนุมูล
อิสระ โดยการเพิ่มเสถียรภาพใหกับอ็อกซิเจน ในขณะที่อ็อกซิเจนถูกพาไปตามสวนตางๆ
ของรางกาย และยังชวยปองกันไมใหไขมันในเซลลรวมทั้งเซลลผิวหนังทําปฏิกิริยากับ
อนุมูลอิสระ ยังไมพบรายงานความผิดปกติในการไดรับวิตามินอีมากเกิน
ควร ปริมาณที่แนะนํา หรือ Thai RDI ของวิตามินอี คือ 10 มิลลิกรัม
แอลฟาทีอีตอวัน แตปริมาณที่ปองกันอนุมูลอิสระนั้นสูงกวานี้ถึง 10 เทา
ซึ่งวิต ามินอีมักจะพบมากในน้ํามันพืช เชน น้ํามั นดอกคําฝอย น้ํามัน
เมล็ดทานตะวัน น้ํามันขาวโพด น้ํามันถั่วเหลือง เปนตน
โคเอนไซมคิวเท็น เปนเอนไซมที่มีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระ ชวยในการสรางพลังงาน รางกาย
สังเคราะหโคเอนไซมคิวเท็นไดเอง เนื้อเยื่อที่มีโคเอนไซมคิวเท็นสูง ไดแก หัวใจ ตับ ไต และตับออน ปริมาณของโค
เอนไซมคิวเท็นในเนื้อเยื่อจะสัมพันธกับอายุ และมีปริมาณสูงสุดเมื่ออายุ 20 ป หลังจากนั้นจะคอยๆ ลดลง การเสริม
โคเอนไซมคิวเท็นยังไมมีหลักฐานวาจะชวยชะลอความแกได อาหารที่มีโคเอนไซมคิวเท็นสูง ไดแก เนื้อสัตว เชน เนื้อ
วัว เนื้อหมู เนื้อไก รองลงมา ไดแก ปลาเทราท และแซลมอน สม และบร็อคโคลี ตามลําดับ ความรอนที่ใชปรุงอาหาร
มีผลตอปริมาณโคเอนไซมคิวเท็น การทอดทําลายโคเอนไซมคิวเท็น 14-34% ในขณะที่การตมแทบจะไมมีผล
แอลฟาไลโพอิกแอซิด หรือ ALA เปนวิตามินที่มีคุณสมบัติพิเศษในการรีไซเคิลวิตามินซี อี โคเอนไซม
คิวเท็น และกลูทาไทโอน ที่ถูกใชไปแลว ใหรางกายนํากลับมาใชใหมไดอีก หรืออีกนัยหนึ่งคือ เพิ่มระดับของวิตามิน
ตัวอื่นๆ ในรางกายเรานั่นเอง นอกจากนี้ ALA ยังสามารถตานอนุมูลอิสระได ทั้งในบริเวณที่เปนไขมัน เชน เยื่อหุม

เซลล หรือบริเวณที่เปนน้ํา เชน ในเซลล ปริมาณที่แนะนําสําหรับการรับประทานเพื่อสงเสริมสุขภาพทั่วไปอยูที่ 50100 มิลลิกรัมตอวัน
กลูทาไทโอน วิตามินฮอตฮิตของสาวๆ ในชวงปนี้ ดวยความเชื่อที่วารับประทานแลวจะชวยใหผิวขาว
ขึ้น ความจริงในหลอดทดลอง กลูทาไทโอนเปนสารตานอนุมูลอิสระที่ดีมาก และชวยยับยั้งการผลิตเมลานินหรือเม็ดสี
ไดจริง แตกลูทาไทโอนในแบบรับประทานนั้น รางกายสามารถดูดซึมไปใชจริงไดนอยที่สุด แตการรับประทาน ALA
เสริม จะชวยใหระดับกลูทาไทโอนในรางกายเพิ่มขึ้นได เนื่องจาก ALA ชวยรีไซเคิลกลูทาไทโอนที่ใชแลวใหกลับมา
ทํางานไดอีกครั้ง
ในแงของโภชนาการเราสามารถไดรับสารอาหารที่จําเปนตอรางกายได
ครบถวน โดยการรับประทานอาหารใหครบ 5 หมู ใหหลากหลายชนิด ความสนใจใน
เรื่องอาหารเสริมสุขภาพ คือ การหวังประโยชนจากอาหารในแงของการปองกันรักษา
โรค หรือผลทางสรีรวิทยาตอระบบการทํางานของรางกาย แตเนื่องจากขอมูลการศึกษา
เกี่ยวกับผลิตภัณฑจําพวกนี้ยังคอนขางจํากัด ไมวาจะเปนเรื่องสรรพคุณหรือผลในระยะ
ยาว ดังนั้นควรเลือกรับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหารดวยความระมัดระวัง หากจําเปนตองใชดวยสาเหตุตางๆ เชน
มีปญหาการบริโภคอาหารไมเพียงพอ พฤติกรรมการบริโภคไมเหมาะสม รางกายไมปกติ มีความกังวลเครียดมาก
เปนตน ก็ขอใหพิจารณาใหรอบคอบ กอนอื่นคงตองคิดดูใหถองแทวาเราจําเปนตองใชผลิตภัณฑเสริมอาหารหรือไม
หากจํ าเปนสิ่งที่ต องพิจารณา คือ ตัว ผลิ ตภัณฑนี้นา เชื่อถื อหรือไมเ ปนขั้นถั ดมา โดยการหาขอเท็จจริงเกี่ย วกับ
ประโยชน ผลดีผลเสียหรือโอกาสที่จะเกิดความเปนพิษ เกิดโทษจากการบริโภคอาหารนั้นดวย อยาซื้อเพราะวาชอบ
หรือตามกระแส หรือหลงเชื่อตามโฆษณา เมื่อตัดสินใจซื้อมาแลวควรบริโภคไปสักระยะหนึ่งวาจะเกิดอาการแพ หรือ
อาการผิดปกติหรือไม และไมควรใชในปริมาณที่มากกวาที่ผูผลิตแนะนําไวเด็ดขาด หากมีปญหาหรือขอสงสัยเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑใดๆ หรือพบเห็นโฆษณาที่ดูวาไมนาจะเปนไปได กรุณาแจงสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ
อย. โดยโทรสายดวน 1556
ผลิ ตภั ณฑเสริ มอาหารเกิดขึ้ นทามกลางกระแสการสงเสริม รักษาสุข ภาพ หลายอย างยังไมมีขอมูล
วิชาการยืนยันถึงประสิทธิภาพและอาจรวมถึงความปลอดภัยดวย คงเปนไปไมไดที่จะทําใหผลิตภัณฑอาหารเหลานี้
หายไปจากทองตลาด ในทางตรงกันขามผลิตภัณฑกลุมนี้มีการเติบโตในทองตลาดอยางรวดเร็วมาก หากทานผูอาน
หวั ง ผลเพื่อชะลอการแก ก อนวั ย อัน ควร หรือ ใหมีสุ ขภาพดีแ ละมีความจํา เปนต องใช อาหารเสริมสุขภาพ ขอให
พิจารณาขอมูลผลิตภัณฑในสวนที่เปนประโยชนและโทษอยางรอบคอบและเลือกบริโภคใหถูกตอง คุมคาสมราคา การ
รับประทานอาหารใหครบ 5 หมู และออกกําลังกายสม่ําเสมอ ทําจิตใจใหสงบ ไมเครียด ก็จะทําใหสวยใสอยางสมวัย
ไมตองพึ่งพาผลิตภัณฑเสริมอาหาร
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