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อาหารเพื่อสุขภาพ 
กระป๋องเปล่าที่เต็มไปด้วย
อันตราย 
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ของขวัญที่ส่งมอบให้กันในวันเทศกาลตามประเพณี ส่วนใหญ่มักจะเป็น
อาหารจำาพวกผลไมห้รอือาหารทีด่ตีอ่สขุภาพ แตเ่มือ่ไมก่ีป่มีานี ้อาหารเสรมิ เชน่ 
โสม รังนก วิตามิน กรดไขมันโอเมกา 3 โยเกิร์ต (แลคโตบาซิลลัส) กลูโคซามีน 
(Glucosamine) โพรพอลิส (Propolis) และสควอลีน (Squalene) กำาลัง
เปน็ทีนิ่ยมอยา่งแพรห่ลาย ท้ังท่ีคนท่ัวไปรูว้า่ถ้าอยากมสีขุภาพด ีกต็อ้งเลกิสบูบหุรี่ 
ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ในปริมาณที่พอดีหรือดื่มน้อย ออกกำาลังกาย 
อยา่งสม่ำาเสมอ และรกัษาน้ำาหนกัใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน แตท่ำาไมถงึลมืกนัไปหมด 
อาหารเสริมไม่ใช่ยาหรือไม่ได้มีสรรพคุณหวานหอมเหมือนกับชื่อ แต่กลับถูก 
เหมารวมว่าช่วยรักษาสุขภาพได้ เพียงแค่มีสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพเหมือนกับ
อาหารชนดิอืน่ ๆ  และดเูหมอืนจะไมม่ผีลกระทบตามมาเทา่นัน้ แมจ้ะเปน็ของเหลว
ที่ใส่ลงไปในยาเม็ด แคปซูล หรือซองบรรจุ ต่อให้ลองกินแค่วันละ 1 ครั้ง  
ก็มีโอกาสที่จะติดได้

อาหารเสริมกลายร่างเป็นยา
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ประเทศเกาหลีจะเรียกอาหารเหล่านีว้า่ อาหารเสรมิ (Health functional 
food) แต่ละประเทศจะใช้ชื่อเรียกแตกต่างกันไป ทั้งมีข้อจำากัดและการอนุญาต
แตกต่างกัน สำาหรับประเทศอื่น ๆ  จะเรียกว่า อาหารฟังก์ชัน (Functional 
food) โภชนเภสัช (Nutraceutical) และ Pharmafood 

เมื่อพูดถึงอาหารเสริมทุกคนจะนึกถึงอะไร แน่นอนว่าต้องเป็น “อาหาร
ที่เป็นยา” เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องดังกล่าว เราจึงต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 
400 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งผ่านมาแล้ว 2,500 ปี คำาพูดของ Hippocrates 
แพทย์ชาวกรีกที่ได้รับฉายาว่า “บิดาแห่งการแพทย์แผนตะวันตก” เคยกล่าว
เอาไว้ว่า “อาหารเป็นยา ดังนั้น จงทำายาให้เป็นอาหารซะ (Let food be thy 
medicine and medicine be thy food)” นี่คือคำาพูดที่โด่งดังมาก แต่
เมื่อดูบทความของ Diana Cadenas ที่เผยแพร่ลงใน eSPEN Journal 
วารสารวชิาการของรฐัสภาคองเกรสแหง่ยโุรป วา่ดว้ยเร่ือง คลินิกโภชนาการและ
ระบบเมแทบอลิซึม (Congress of the European Society for Clinical 
Nutrition and Metabolism : ESPEN) เมื่อปี ค.ศ. 2013 พบว่า ไม่มีคำา
พูดนั้นอยู่ในหนังสือของ Hippocrates และไม่มีบทความใดยืนยันแหล่งที่มา
ของคำาพูดนั้นได้อย่างชัดเจน 

แต่ในอีกมุมหน่ึง เราต่างก็รู้มาตั้งแต่อดีตแล้วว่า อาหารหลายชนิดของ
ประเทศในทวีปเอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี มีส่วนช่วยรักษาโรคได้ แม้แต่
ในจีนหรือเกาหลีเองก็มีคำาพูดที่คล้ายกับวลีอันโด่งดัง แต่ไม่มีที่มาแน่ชัด นั่นก็
คือ ‘의식동원’ (醫食同源)’ หรือ ‘약식동원 (藥食同源) มีความหมายว่า 
“อาหารและยามีต้นกำาเนิดเหมือน ๆ  กัน” หรืออธิบายง่าย ๆ  ก็คือ อาหารที่กิน 
เป็นประจำาหรือกินเป็นยา เป็นสิ่งจำาเป็นที่จะช่วยรักษาชีวิตของมนุษย์ทุกคน ไก่
ตุ๋นโสมที่ใส่วัตถุดิบ เช่น โสม กระเทียม แปะก๊วย พุทรา ลงไปตุ๋นกับไก่สด ๆ  
จะช่วยฟื้นฟูร่างกายที่อ่อนล้าอ่อนเพลียจากวันที่ร้อนอบอ้าว 
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ปรัชญาที่บอกว่า “อาหารเป็นยา” เป็นแนวคิดสมัยใหม่ที่เร่ิมปรากฏข้ึน
ครั้งแรกในช่วงปี ค.ศ. 1800 แล้วก็ค่อย ๆ  หายไป แต่พอเข้าช่วงปี ค.ศ. 1900 
กเ็ริม่กลบัมาเปน็ทีส่นใจอกีครัง้ ทัง้ทีจ่ำาเปน็ตอ่ชวีติแตร่า่งกายมนษุยก์ลบัสรา้งเอง 
ไม่ได้ วิตามินที่ดูดซึมในร่างกายก็มาจากอาหารเสียส่วนใหญ่ การค้นคว้า
วิจัยเกี่ยวกับหน้าที่ของวิตามิน เช่น ป้องกันและรักษาโรคหลายชนิด จึงกำาลัง
เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย (อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของวิตามินได้ใน  
บทที่ 2) 

หลังช่วงปี ค.ศ. 1950 เริ่มมีการเผยความจริงที่ว่า อาหารมีหน้าที่สำาคัญ
ในการป้องกันโรค เมื่อลองนำาผลการวิจัยที่ได้จากการสังเกตกลุ่มตัวอย่าง และ
ทีเ่ผยแพรไ่ปแลว้ท่ัวโลกมารวมกนักพ็บวา่ คนทีก่นิผกัและผลไมเ้ยอะ ๆ  และกนิ
อาหารครบ 5 หมู ่จะมโีอกาสเป็นโรคมะเรง็หรอืโรคหลอดเลอืดหวัใจนอ้ยกวา่คน
ทีก่นิในปรมิาณนอ้ย เมือ่วเิคราะหก์พ็บวา่เปน็เพราะวติามิน สารตา้นอนมูุลอิสระ 
(Antioxidant) และสารอาหารอื่น ๆ  ที่อยู่ในผักและผลไม้นั่นเอง 

ผลการวิจัยนี้ทำาให้บริษัทยาหลายแห่ง เริ่มหันมาสกัดวิตามินธรรมชาติ  
สารต้านอนุมูลอิสระ และสารอาหารอื่น ๆ  อีกหลายชนิดออกมาจากอาหาร  
จากนั้นก็ผสมสารประกอบทางเคมีลงไปในอาหาร หรือเอาเฉพาะสารที่เกี่ยวข้อง
มาผลิตเดี่ยว ๆ  เป็นอาหารเสริมและเริ่มวางขาย ผมขอเรียกอาหารเหล่านี้ว่า 
“อาหารฟงักช์นั” แต่เกาหลมัีกเรยีกวา่อาหารเสรมิ อาหารฟงักช์นัเหลา่นี ้ไมไ่ดร้บั
การยืนยันเรื่องประสิทธิภาพ และไม่มีหลักฐานการทดลองทางคลินิกที่น่าเชื่อถือ 
เพียงพอ มีเพียงการยืนยันประสิทธิภาพโดยใช้หลักฐานการทดลองกับกลุ่มคน
ขนาดเล็ก การทดลองกับสัตว์ หรือการทดลองในห้องปฏิบัติการเท่านั้น 
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ต้นกำาเนิดของอาหารฟังก์ชัน

คำาวา่ “อาหารฟงักช์นั” เริม่ใชค้รัง้แรกทีป่ระเทศญีปุ่น่ ในชว่งป ีค.ศ. 1980 
เมือ่วงการธุรกิจอาหารของญีปุ่น่เริม่เรยีกอาหารทีเ่พิม่สารประกอบพเิศษ เพือ่รักษา
สขุภาพ และสง่เสรมิประสทิธภิาพการทำางานของรา่งกายใหด้ยีิง่ขึน้ว่า อาหารฟังกช์นั 

คนญี่ปุ่นมีอายุขัยยืนยาวที่สุดในโลก เมื่อค่ารักษาพยาบาลแพงขึ้น  
หลาย ๆ  คนก็เริ่มสนใจนำาอาหารที่มีประโยชน์มากินเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ   
แล้วอาหารฟังก์ชันชนิดแรกที่ประสบความสำาเร็จอย่างมากในเชิงธุรกิจก็คือ  
ไฟบม์นิ ิ(FibeMini) คอืซอฟท์ดรงิก ์(Soft drink) ท่ีประกอบไปดว้ยเสน้ใยอาหาร 
ซอฟทด์รงิกห์มายถงึ เครือ่งดืม่ทีไ่มผ่สมแอลกอฮอล์ หรอืผสมอยูใ่นปรมิาณนอ้ย 
แต่ถ้าเป็นฮาร์ดดริงก์ (Hard drink) จะมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่เป็นจำานวนมาก 
ผลติโดยบรษิทั Otsuka ของญีปุ่น่ เมือ่ป ีค.ศ. 1988 ซึง่ไดโ้ฆษณาวา่ ในไฟบม์นิ ิ
มสีว่นประกอบหลกัคอื Polydextrose เสน้ใยอาหารสงัเคราะห์ท่ีละลายได้ดีในน้ำา 
มีส่วนช่วยในเรื่องลำาไส้ 

หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1991 กระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นได้กำาหนด
กฎข้อบังคับเกี่ยวกับอาหารที่ใช้ดูแลและรักษาสุขภาพโดยเฉพาะ โดยใช้ชื่อว่า 
“FOSHU” (Food for Specified Health Uses : อาหารหรือผลิตภัณฑ์
อาหารที่ใช้สำาหรับสุขภาพโดยเฉพาะ) จากนั้นก็เริ่มอนุญาตให้อาหารฟังก์ชันเป็น
อาหารในทางกฎหมาย และเร่ิมดำาเนนิการใชทั้นท ีหากมงีานวจิยัทีบ่อกวา่ อาหาร
ชนิดนั้นมีส่วนประกอบพิเศษที่ช่วยรักษาสุขภาพ หลังจากได้รับการยอมรับและ
ตรวจสอบอย่างถูกต้องแล้ว ทุกคนจะเรียกอาหารชนิดนั้นว่า “FOSHU” 

ในช่วงแรก FOSHU ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มอาหารที่ช่วยเพิ่มจำานวน
แบคทเีรยีทีม่ปีระโยชนใ์นรา่งกาย อาหารท่ีมปีระโยชนต่์อผูป้ว่ยโรคไขมนัในเลอืดสงู  
อาหารเสรมิทีช่ว่ยดดูซมึแคลเซยีมและธาตเุหลก็ อาหารทีม่ปีระโยชนต์อ่ผูป้ว่ยโรค
ความดนัโลหติสงู อาหารทีม่ปีระโยชนต์อ่ผูป้ว่ยโรคเบาหวาน และอาหารทีมี่ประโยชน์
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ตอ่ผูป่้วยท่ีมีไตรกลเีซอไรดส์งู อาหาร FOSHU ทีเ่ปน็อาหารฟงักช์นัของญ่ีปุน่จะ
มีรูปร่างเหมือนอาหารทั่วไป ไม่ใช่มีรูปร่างเป็นยาเม็ดหรือแคปซูล ส่วนผสมหลัก 
จะถกูแบง่ออกเปน็ 11 ชนดิ เชน่ เสน้ใยอาหาร โอลโิกแซก็คาไรด ์แลคโตบาซลิลัส 
สารสกัดจากโปรตีนถั่วเหลือง

 
โภชนเภสัช (Nutraceutical)

“โภชนเภสัช” เป็นอีกคำาหนึ่งที่ใช้คล้ายกับอาหารฟังก์ชัน เป็นคำาใหม่ที่ 
Stephen Defelice ประธานผู้ก่อต้ังมูลนิธินวัตกรรมทางการแพทย์ (The 
Foundation of Innovation Medicine) ของสหรัฐอเมริกาตั้งขึ้นในปี 
ค.ศ. 1989 โดยนำาคำา 2 คำามาผสมกัน นั่นคือ Nutrition (สารอาหาร) กับ 
Pharmaceutical (ยา) Stephen Defelice กล่าวว่า  “โภชนเภสัชสามารถ
นิยามว่า เป็นอาหารที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพหรือในทางการแพทย์ รวมไปถึงยัง
ชว่ยเยยีวยาหรอืปอ้งกนัโรคไดด้ว้ย” หรอืจะบง่ชีว้า่เปน็อาหารทีม่คีณุสมบตัเิปน็ยา 
ก็ไม่ผิดแต่อย่างใด 

แต่หลังจากนั้นจนมาถึงปัจจุบัน กลับมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับแนวคิดของ 
โภชนเภสัชออกมามากมาย โดยปกติแล้ว คำาว่าโภชนเภสัชจะใช้ครอบคลุมไปถึง 
สารอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพโดยเฉพาะ  
ซึ่งแต่ละประเทศก็มีการบังคับใช้แตกต่างกัน ในสหรัฐอเมริกาคำาว่า โภชนเภสัช 
จะไมม่คีวามหมายในเชงิกฎหมาย แตจ่ะถกูจำากดัใหเ้ปน็ยา อาหาร สว่นประกอบอาหาร 
และอาหารเสรมิเทา่นัน้ สว่นทีแ่คนาดาจะกำาหนดใหโ้ภชนเภสชัเปน็ยาหรอือาหาร 
หมายความว่า โภชนเภสัชกับอาหารเสริมไม่ต่างกันในเชิงกฎหมาย 
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ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

โดยปกติแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น วิตามิน น้ำาแร่ จะหมายถึง 
ผลิตภัณฑ์ที่สกัดสารอาหารจากอาหารตามธรรมชาติมาเป็นยาเม็ด แคปซูล หรือ
ของเหลว ประเทศสหรัฐอเมริกาได้กำาหนด “ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาและ
สุขภาพของอาหารเสริม” ขึ้นมาในปี ค.ศ. 1994 ซึ่งกำาหนดไว้ว่า ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารหมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่กินเพิ่มเข้าไปหลังมื้ออาหาร ประกอบไปด้วย
สารอาหารชนิดต่าง ๆ  เช่น วิตามิน น้ำาแร่ สมุนไพร กรดอะมิโน เอนไซม์  
ที่ถูกนำามาสกัดหรือทำาให้เข้มข้นขึ้น ก่อนจะแปรรูปให้อยู่ในสภาพที่หลากหลาย 
เช่น ของแข็ง ของเหลว แคปซูล เจล แป้ง 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในสหรัฐอเมริกาต่างจากในเกาหลี ตรงท่ีไม่ต้อง 
ไดร้บัการอนญุาตจากองคก์ารอาหารและยา (Food and Drug Administration : 
FDA) ก่อนจำาหน่าย แต่ต้องลงทะเบียนสถานท่ีผลิตกับองค์การอาหารและยา  
สิ่งสำาคัญคือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกนี้จะได้รับการยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ  
เพยีงแต่ต้องวางจำาหนา่ยเพือ่สง่เสรมิประสทิธภิาพหรอืโครงสรา้งรา่งกาย หา้มโฆษณา 
เปน็อนัขาดวา่สามารถ “เยยีวยา” สขุภาพหรอืโรคไดเ้ป็นพเิศษ ดงันัน้ตอ้งตดิปา้ย
หรอืฉลากบนตวัผลติภณัฑว์า่ “สนิคา้นีย้งัไมไ่ดร้บัการประเมนิ จากองคก์ารอาหาร
และยา ไม่ได้ผลิตขึ้นเพื่อตรวจ รักษา หรือป้องกันโรคแต่อย่างใด” 

แล้วอาหารฟังก์ชัน โภชนเภสัช หรืออาหารเสริมเหล่านี้มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพจริงหรือไม่ ? 
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เดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 2002 ประเทศเกาหลีใต้ได้ประกาศใช้ “กฎหมาย
เกี่ยวกับอาหารเสริม” อย่างเต็มรูปแบบ ก่อนที่จะมีกฎหมายฉบับนี้ ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารหลาย ๆ  ชนิดถูกวางขายตามท้องตลาดโดยใช้ชื่อ อาหารเสริมหรือ
อาหารสุขภาพ พร้อมกบัอวดอา้งสรรพคณุวา่ “ดตีอ่สขุภาพ” แต่กลบัไมไ่ดร้บัการ
ประเมนิดา้นประสทิธภิาพหรอืความปลอดภยัเลยแมแ้ตน่อ้ย ในกฎหมายฉบบันี ้
ประกอบไปดว้ยเนือ้หาเกีย่วกบัการประเมนิประสทิธภิาพและความปลอดภยัของ
อาหารเสริม รายได้ของอาหารเสริมเพื่อการจัดจำาหน่าย มาตรฐานและข้อกำาหนด
ที่เกี่ยวกับการผลิตและการขาย และมาตรการลงโทษเมื่อพบการกระทำาผิด 

เมือ่อา่นกฎหมายฉบบันีอ้ยา่งละเอยีด จะพบวา่อาหารเสริมท่ีเขยีนนัน้หมายถงึ 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำาสารประกอบกับวัตถุดิบที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
มนุษย์ หรือสารอาหารที่มักจะได้รับไม่เพียงพอจากการกินอาหารในแต่ละวัน 
มาผลิตหรือสร้างให้อยู่ในรูปของแข็ง แคปซูล ผง เม็ด หรือของเหลว คำาว่า 

อาหารเสริมและยา
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“ประสทิธภิาพ” จงึเกีย่วขอ้งกบัความสามารถและโครงสรา้งรา่งกาย เมือ่กนิเขา้ไป
แล้วต้องเกิดประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพ เช่น ต้องออกฤทธิ์ต่อการทำางานภายใน
ร่างกาย หรือทำาให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบตามความต้องการ 

นอกจากนี้ในเว็บไซต์ www.foodsafetykorea.go.kr ซึ่งเป็นโฮมเพจ
อาหารเสรมิของกระทรวงความปลอดภยัอาหารและยา (Ministry of Food and 
Drug safety : MFDS) หรือที่เรียกสั้น ๆ  ว่า กระทรวงอาหารและยาของ
ประเทศเกาหล ีไดเ้ขยีนประสทิธภิาพ 3 ขอ้ และความแตกตา่งระหวา่งอาหารเสรมิ 
กับอาหารทั่วไปไว้ดังนี้ 

“ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างมีคุณประโยชน์ ประโยชน์ประการแรก
คือ ประโยชน์ในเรื่องสารอาหาร ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาชีวิตและ
ดูแลสุขภาพ ประการที่ 2 คือ ประโยชน์เรื่องสัญญาณการรับรู้หรือ
ประสาทสัมผัส เช่น รสชาติ กลิ่น สี ประการที่ 3 คือ ประโยชน์เรื่อง
การควบคุมร่างกายของสิ่งมีชีวิต เช่นการรักษาและส่งเสริมสุขภาพ 
ตอนน้ีกส็ามารถพูดไดว้า่ อาหารเสรมิเปน็ผลติภัณฑ์ทีเ่น้นย้ำ ไปทีเ่รือ่ง
ประสิทธิภาพในการควบคุมร่างกายของสิ่งมีชีวิตนั่นเอง” 

เมื่อปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับอาหารเสริม กับคำานิยามของกระทรวง
ความปลอดภัยอาหารและยาเสียใหม่ ก็จะได้ว่า “อาหารเสริม เป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีประสิทธิภาพในการปรับสภาพร่างกาย และมีส่วนช่วยในการดูแลและฟื้นฟู
สุขภาพ ต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีสารอาหารแบบทั่ว ๆ  ไป”  
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ในโฮมเพจของกระทรวงความปลอดภยัอาหารและยา ยงัคงย้ำาความแตกตา่ง 
ระหว่างอาหารเสริมกับยา แต่อาหารเสริมจะต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่ว ๆ  ไปตรงที่  
มีประสทิธภิาพในการปรบัสภาพรา่งกาย เมือ่พจิารณาอยา่งละเอยีดจะรูไ้ดท้นัทวีา่ 
แนวคิดเกี่ยวกับอาหารเสริมนั้นผิดมากและไม่เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ 

“คนสว่นใหญ่กำ ลงัเข้าใจผดิวา่ อาหารเสรมิกบัยาเปน็ตวัเดยีวกนั 
แต่อย่าลืมว่าประสิทธิภาพของ “อาหารเสริม” ไม่ได้ป้องกันหรือรักษา
โรคโดยตรงเหมอืนยา แตจ่ะชว่ยฟืน้ฟแูละรกัษาสขุภาพ ผา่นการทำ งาน
อย่างเป็นปกติของร่างกาย หรือการทำ ปฏิกิริยาของอวัยวะต่าง ๆ ” 

หัวใจสำาคัญคือ ยามีจุดประสงค์เพื่อป้องกันและรักษาโรค ในขณะที่ 
อาหารเสริมมจีดุประสงคเ์พือ่รกัษาและฟืน้ฟสูขุภาพ จงึแตกตา่งกนั แตก่ารปอ้งกนั
และรักษาโรคกับการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ ต่างกันอย่างไร 

องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดน้ยิามคำาวา่ “สขุภาพ” คอื สภาพรา่งกาย 
ที่ไม่มีโรคภัยหรือความพิการเพียงอย่างเดียว แต่ต้องอยู่ดีมีสุขทั้งร่างกาย จิตใจ 
และสังคมด้วย การมีสุขภาพดีจึงไม่ได้หมายถึงการไม่มีโรคภัยเท่าน้ัน ดังน้ัน 
การรักษาและฟื้นฟูสุขภาพจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อผ่านการป้องกันและรักษาโรค 
แลว้เรยีบรอ้ย หากบอกวา่ เราสามารถรกัษาและฟืน้ฟสูขุภาพ โดยไมม่กีารปอ้งกัน
และรักษาโรค ประโยคน้ีจะไม่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ แถมยังเข้าข่าย 
แนวคิดที่ไร้เหตุผลอีกด้วย  

ซึ่งผมจะพูดถึงเร่ืองนี้อย่างละเอียดในบทต่อไป แต่ก่อนอื่นมาพูดถึง
เรื่อง “การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ จากการฟื้นฟูการทำางานทางสรีรวิทยา 
(Physiological function)” ซึ่งมีการสังเกตว่า ฤทธิ์ทางชีวภาพ (Biological 
activity) ทั้ง 31 แบบของอาหารเสริมที่เขียนลงในโฮมเพจ มีความเกี่ยวข้องกับ 
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โรคเฉพาะทางเสียส่วนใหญ่ เช่น ระดับน้ำาตาลในเลือด ระดับคอเลสเตอรอล  
ความดันโลหิต ฟนั เมือ่อธิบายวา่ประสิทธิภาพของอาหารเสรมิไมม่คีวามเกีย่วขอ้งกบั 
การป้องกันหรือรักษาโรค จึงไม่ควรเข้าใจว่าอาหารเสริมมีสรรพคุณเหมือนยา  
แต่เนื้อหานี้กลับบอกว่าอาหารเสริมออกฤทธิ์เหมือนยา ประสิทธิภาพก็น่าสงสัย 
และไม่เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์แทบทั้งสิ้น 

ในกฎหมายที่เกี่ยวกับอาหารเสริมจะระบุอย่างชัดเจนว่า อาหารเสริม 
ทำาหน้าที่ “รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ” ซึ่งแตกต่างกับยาที่ทำาหน้าที่ “ป้องกันและ 
รักษาโรค” หากบอกว่า “มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรักษาโรค หรือทำาให้
เขา้ใจผดิวา่เปน็ยา มกีารโฆษณาหรอืแสดงเนือ้หาทีท่ำาใหเ้กดิความสบัสน” จะเขา้ขา่ย 
หลอกลวงหรือโฆษณาเกินจริงทันที ถ้ามีการใช้กฎหมายนี้อย่างเข้มงวดเชื่อว่า
อาหารเสริมต่าง ๆ  เช่น วิตามินเสริม โสมแดง กรดไขมันโอเมกา 3 ที่โฆษณา
ตามสื่อออนไลน์ โฮมชอปปิงทางโทรทัศน์ในปัจจุบัน ก็สมควรโดนลงโทษ  
ฐานหลอกหลวงและโฆษณาเกินจริง 

ประสิทธิภาพของอาหารเสริม

ทีป่ระเทศเกาหลไีม่ว่าจะเปน็แนวคิดเกีย่วกบัอาหารเสรมิ ระดบัประสทิธภิาพ
กบัขอ้มลูตา่ง ๆ  เกีย่วกบัอาหารเสรมิลว้นไมน่า่เชือ่ถอื ในโฮมเพจเกีย่วกบัอาหารเสรมิ 
ของกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาของเกาหล ีได้แบ่งระดบัประสทิธภิาพ
ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรค  
ฤทธิ์ทางชีวภาพในระดับที่ 1 ฤทธิ์ทางชีวภาพในระดับที่ 2 และฤทธิ์ทางชีวภาพ
ในระดับที่ 3 ซึ่งแบ่งได้ตามตารางต่อไปนี้ 
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 ระดับประสิทธิภาพของอาหารเสริมในแบบต่าง ๆ  

ระดับประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยง
ของการเกิดโรค

ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิด...*

ฤทธิ์ทางชีวภาพในระดับที่ 1 ช่วยเกี่ยวกับ...*

ฤทธิ์ทางชีวภาพในระดับที่ 2 สามารถช่วยเกี่ยวกับ...*

ฤทธิ์ทางชีวภาพในระดับที่ 3 สามารถช่วยเกี่ยวกับ...* แต่หลักฐาน
การทดลองในมนุษย์ยังมีไม่เพียงพอ

ที่มา : www.foodsafetykorea.go.kr 

แต่ระดับประสิทธิภาพนี้ กลับมีปัญหาน่าขัดใจบางอย่างเกิดขึ้น นั่นก็คือ 
ประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรค ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุด จะ
หมายถึงช่วยป้องกันโรค เราจึงควรกำาหนดให้เป็นยาไม่ใช่อาหารเสริม ตรงส่วน
นี้ผมจะอธิบายอย่างละเอียดในภายหลัง 

ส่วนฤทธิ์ทางชีวภาพในระดับที่ 1 จะหมายถึง ‘ช่วยเกี่ยวกับ...*’ ถ้าจะ
อธิบายให้เห็นอย่างชัดเจนก็คือ “ต้องได้รับการรับรองเกี่ยวกับประสิทธิภาพทาง
สรีรวิทยา โดยพิจารณาจากเอกสารการวิจัย และต้องได้รับการรับรองเกี่ยวกับ
ผลการแก้ไขตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biomarker) จากการทดลองแบบสุ่มและ
มีกลุ่มควบคุม (Randomized Controlled Trial : RCT) กับมนุษย์”  
ซึ่งเป็นการวิจัยในห้องปฏิบัติการโดยกลุ่มตัวอย่างจะเป็นสัตว์หรือมนุษย์ก็ได้  
สว่นตวับง่ชีท้างชวีภาพ หมายถงึ ดชันทีีส่ามารถวดัสขุภาพหรอืโรคของกลุม่ตวัอยา่ง 
ซึง่ระบไุดต้ัง้แตส่ญัญาณชพี (Vital sign) อยา่งชพีจรหรอืความดนัโลหติ ไปจนถึง
สารเคมีต่าง ๆ  ที่วัดได้จากการตรวจเลือด เช่น คอเลสเตอรอล น้ำาตาลในเลือด 

*... คือ ฤทธิ์ทางชีวภาพทั้ง 31 แบบ ตามตารางหน้า 32
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หากจะบอกวา่อาหารเสรมิในระดบัที ่1 สามารถลดระดบัน้ำาตาลในเลอืดได้ 
ผลติภณัฑน์ีต้อ้งมผีลการทดลองทางคลนิกิหลายฉบับ (หรอืมอีย่างน้อย 2 ฉบบั)  
ทีอ่อกมายนืยนัวา่ ระดบัน้ำาตาลในเลอืดทีเ่คยสงูขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง เมือ่ไดร้บัอาหารเสรมิ 
ตัวนี้แล้ว ส่งผลให้ระดับน้ำาตาลลดลงอย่างเห็นได้ชัด และการทดลองนี้จะต้อง
ทดลองกบัมนษุย ์และต้องสามารถเปิดเผยทฤษฎหีรือประสทิธภิาพจากการทดลองได ้
จึงจะสามารถเรียกว่าอาหารเสริมระดับที่ 1 ได้ แม้วิธีนี้จะถูกต้องตามหลัก
วิทยาศาสตรแ์ละดมูเีหตุผล แต่ความจริงกลบัไม่ใช่แบบนัน้ ในปจัจบุนัมกีารทดลอง
ทางคลนิกิจำานวนมากรายงานวา่ อาหารเสรมิท่ีถกูจดัใหม้ฤีทธ์ิทางชวีภาพในระดบั
ที่ 1 มีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูจริง แต่ก็มีการทดลองทางคลินิกอีกหลายฉบับ 
ออกมาแย้งว่า ไม่มีประสิทธิภาพใด ๆ  เกิดขึ้น และมีผลการทดลองทางคลินิก 
ที่ยังไม่ได้รับการรับรองว่า “มีประสิทธิภาพช่วยฟื้นฟู” อีกเป็นจำานวนมาก  

ลองมาดูกลูโคซามีนอันโด่งดังกันก่อน ผลิตภัณฑ์นี้ถูกจัดให้มีฤทธิ์ทาง
ชีวภาพในระดับที่ 1 แต่ผลการรายงานของหน่วยงานความร่วมมือด้านการดูแล
สุขภาพตามหลักฐานเชิงประจักษ์แห่งชาติ (National Evidence-based 
healthcare Collaborating Agency : NECA) เมือ่ป ีค.ศ. 2009 กลา่ววา่ 
เมือ่รวบรวมผลการทดลองทางคลินกิจำานวน 36 ฉบับ พบวา่กลโูคซามนีชว่ยฟืน้ฟู
ประสิทธภิาพหรอืลดอาการปวดขอ้ต่อไดจ้รงิ แต่มจีดุทีน่า่สงสยัคอื ผลการทดลอง
จากงานวจิยัทีไ่ดร้บัเงนิทนุจากบรษิทัผูผ้ลติกลโูคซามนี จะรายงานวา่มปีระสทิธภิาพ 
แต่งานวิจัยที่ไม่ได้รับเงินทุนสนับสนุน กลับรายงานว่าไมม่ีประสทิธภิาพ และถูก
เมนิเฉย แตร่วบรวมเฉพาะงานวจิยัทีร่ายงานวา่มปีระสิทธภิาพเท่านัน้ จึงได้ชือ่วา่ 
เป็นอาหารเสริมระดับ 1 คุณคิดว่าสมควรแล้วหรือไม่? 

ถา้อยากยนืยนัวา่ อาหารเสรมิชนดินัน้มปีระสทิธิภาพจรงิ กต้็องตรวจสอบ 
เงือ่นไขทีมี่อทิธพิลตอ่ผลการรายงาน เชน่ ผลประโยชน์ของบรษิทัผูผ้ลติอาหารเสรมิ 
และอาจต้องตรวจสอบเชงิวทิยาศาสตร ์ในหลาย ๆ  ขัน้ตอนอยา่งละเอยีด กอ่นจะ 
ออกมาสรุป หากตรวจสอบแลว้พบวา่ ฤทธิท์างชวีภาพในระดบัท่ี 1 ยงัไมส่มบูรณ ์
แสดงว่าการทดลองใช้จริงย่อมเกิดปัญหาตามมาด้วยเช่นกัน 
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