
ง่าย
กว่า
ที่คิด!

ทำไมการลดความอ้วน
ด้วยเอนไซม์จึงได้ผล

ถ้าร่างกายได้รับสารอาหาร
และเอนไซม์ที่จำเป็นในการ
รักษากลไกการทำงานต่าง ๆ 
อย่างเพียงพอ เราก็จะผอม
ได้ง่ายโดยไม่ต้องจำกัดอาหาร
หรือออกกำลังกายอย่าง
เอาเป็นเอาตาย ทั้งยังช่วยให้
ผิวสวยและดูอ่อนกว่าวัยด้วย 
ต่อไปนี้คือความลับของ 
“พลังแห่งเอนไซม์” 
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เราทุกคนล้วนเคยได้รับข้อมูลผ่านทางสื่อต่าง  ๆ  ทั้ง 
โทรทัศน์และนิตยสารว่า เอนไซม์ดีต่อสุขภาพและความงาม  
แต่ก็ยังมีหลายคนที่ไม่เข้าใจกลไกของเอนไซม์

เอนไซม์คือสารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของ 
ทุกชีวิต

คาร์โบไฮเดรต ไขมัน  โปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ  
เสน้ใยอาหาร สารพฤกษเคม ี และนำ้ ลว้นเปน็สิง่ทีจ่ำเปน็ 
ต่อการดำรงชีวิต  นอกจากนี้ยังมีสารประกอบสำคัญ 
ทางเคมีลำดับที่ 9 นั่นก็คือ  “เอนไซม์” ซึ่งมีความจำเป็น 
ต่อการทำปฏิกิริยาเคมีในระบบต่าง  ๆ  ของร่างกาย เช่น  
การย่อยอาหาร การหายใจ การเคลื่อนไหวร่างกาย  
เป็นต้น กลไกทั้งหมดนี้ขาดเอนไซม์ไปไม่ได้เลย ดังนั้น 
คำพูดที่ว่า “เราไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หากปราศจาก 
เอนไซม์” จึงไม่ใช่เรื่องที่เกินจริง

เอนไซม์คืออะไร
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“เอนไซม์” ที่มาของความงามและสุขภาพ 

ช่วยชะลอวัย

แก้ปัญหา
ระบบขับถ่าย

เพิ่ม
ภูมิคุ้มกัน

ส่งเสริม
สุขภาพแก้ปัญหาตัวเย็น

อาการบวมน้ำ

ขจัดสารพิษ
(ดีท็อกซ์)

เผาผลาญ
ไขมัน

แก้ปัญหาริ้วรอย จุดด่างดำ
และบำรุงผิวพรรณ

แก้อาการปวดศีรษะ
คอเคล็ด

บรรเทาอาการก่อนมีประจำเดือน
ลดอาการวัยทอง

ปรับสมดุลฮอร์โมน

พลังของ
เอนไซม์
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เอนไซม์และการลดความอ้วนมีความเกี่ยวข้องกัน โดย 
เอนไซม์มีส่วนช่วยในเรื่องการเผาผลาญ

พลงังานทีร่า่งกายใชเ้พือ่การดำรงชวีติเรยีกวา่ “พลงังานพืน้ฐาน 
ที่จำเป็นต่อการมีชีวิต” (basal metabolic rate: BMR) คนที่มี 
การเผาผลาญพลังงานพ้ืนฐานสูง ร่างกายจะเผาผลาญไขมันได้ง่าย  
แต่คนที่มีการเผาผลาญพลังงานพื้นฐานต่ำ ร่างกายจะเผาผลาญ 
ไขมันได้ยากกว่า หรือก็คือเป็นคนอ้วนง่ายนั่นเอง ดังนั้นกุญแจ 
สำคัญในการลดความอ้วนให้ประสบผลสำเร็จก็คือ ต้องเพิ่ม 
อตัราการเผาผลาญพลงังานพืน้ฐาน ซึง่มหีนา้ทีส่ำคญั 4 ประการ 
คือ

กุญแจสำคัญในการลดความอ้วนคือ
“เพิ่มการเผาผลาญ” 

 เผาผลาญสารอาหารให้เป็นพลังงาน 

 ขจัดสารพิษ

 ฟื้นฟูเซลล์

 เพิ่มภูมิคุ้มกัน

อย่างไรก็ตาม อัตราการเผาผลาญพลังงานพื้นฐานจะลดลง 
ตามอายุ แม้เราจะรู้ว่าการออกกำลังกายช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ 
และกระตุ้นการเผาผลาญไขมันได้ แต่ท่ามกลางชีวิตที่วุ่นวาย  
จึงเป็นเรื่องยากสำหรับหลายคนที่จะออกกำลังกายเป็นประจำ
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แต่ก็ยังมีวิธีกระตุ้นการเผาผลาญจากภายในร่างกายได้  
แม้จะไม่ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

นั่นคือ “การกินอาหารอร่อยที่อุดมด้วยเอนไซม์”

 พลังงานในการเผาไหม้ 

	 เผาผลาญสารอาหารต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงาน

 พลังงานในการปลดปล่อย

	 ขจัดสารพิษและของเสียออกจากร่างกาย (ดีท็อกซ์)

 พลังงานในการฟื้นฟู

	 การสร้างเซลล์ใหม่ตลอดเวลา

	พลังงานในการคุ้มกันโรค

	 ช่วยให้ร่างกายต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บและความ 

เครียด

พลังงานดั้งเดิม
ของร่างกาย
คืออะไร

ร่างกายมีพลังงานนี้

อยู่แล้ว
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เอนไซม์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
	เอนไซม์ที่ร่างกายสร้างขึ้น
	เอนไซม์ที่ได้รับจากอาหาร

เอนไซม์ที่ร่างกายสร้างได้เอง ได้แก่ เอนไซม์ย่อย 
อาหาร และเอนไซม์ในการเผาผลาญพลังงานและควบคุม 
การทำงานต่าง  ๆ  ในร่างกาย อย่างไรก็ตาม เอนไซม์ที่ 
ร่างกายผลิตขึ้นนั้นมีจำกัด และส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ 
ในกระบวนการย่อยอาหารเป็นลำดับแรก เมื่อร่างกาย 
ย่อยอาหารแล้ว เอนไซม์ส่วนที่เหลือจึงจะถูกนำไปใช้ใน 
การเผาผลาญพลังงาน

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนไซม์
กับการลดความอ้วน
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 เอนไซม์ที่ร่างกายสร้างขึ้น 

 เอนไซม์ที่ได้รับจากอาหาร

เอนไซม์ย่อยอาหาร

เอนไซม์ในการเผาผลาญ
พลังงาน

อาหารที่ผ่านการย่อยโดยเอนไซม์ 

จะถูกลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ 

ทั่วร่างกาย

เอนไซม์จะเผาผลาญสารอาหารเพื่อ

เปลี่ยนให้เป็นพลังงาน รวมทั้งทำหน้าที่

ขับสารพิษ ฟื้นฟูเซลล์ และควบคุม

การสร้างภูมิคุ้มกัน

ช่วยส่งเสริมการย่อยอาหาร 

พบในผักผลไม้สดหรืออาหาร

จำพวก “รอว์ฟู้ด” (raw food)
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ดังนั้นผลจากการที่ร่างกายขาดเอนไซม์ก็คือ จะทำให้ 
เอนไซมท์ีเ่หลอืจากการยอ่ยอาหารและนำไปใชใ้นกระบวน- 
การเผาผลาญมนีอ้ยลง สง่ผลใหก้ารทำงานของเอนไซมท์ัง้ 
สีด่า้นเสยีสมดลุ เปน็สาเหตขุองสขุภาพทีแ่ยล่ง นำ้หนกัตวั 
เพ่ิมข้ึน และเกิดอาการบวมน้ำ ในทางกลับกัน หากเอนไซม์ 
ถูกนำไปใช้ในการย่อยอาหารน้อยลงก็จะช่วยเสริมเอนไซม์ 
ในการเผาผลาญได ้

แต่จะทำได้อย่างไร
วิธีง่าย  ๆ เพียงแค่เสริมเอนไซม์จากภายนอกด้วย 

อาหารต่างๆ นอกจากจะได้รับเอนไซม์เพิ่มแล้ว ระหว่าง 
ย่อยอาหารที่มีเอนไซม์นั้น ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการ 
หลั่งน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร ทำให้การย่อยเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยป้องกันไม่ให้เอนไซม์ 
ย่อยอาหารของร่างกายถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลือง
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การย่อยอาหารที่ไม่ดี

การย่อยอาหารที่ดี

เอนไซม์ย่อยอาหาร

เอนไซม์ย่อยอาหาร

เอนไซม์ในการเผาผลาญ
พลังงาน

เอนไซม์ในการเผาผลาญ
พลังงาน

เอนไซม์ในร่างกายส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้
ในการย่อยอาหาร ทำให้เอนไซม์ที่

นำมาใช้เผาผลาญพลังงานมีไม่เพียงพอ
ส่งผลให้การเผาผลาญแย่ลง

ถ้าเสริมเอนไซม์ให้ร่างกายด้วยอาหาร
เอนไซม์ที่มีอยู่ในร่างกายก็จะถูกนำไปใช้

ในการเผาผลาญได้มากขึ้น 
ส่งผลดีต่อการลดความอ้วน 
ทั้งยังช่วยส่งเสริมสุขภาพด้วย

แก่ชราลง

สุขภาพดี
ตลอดกาล!
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หากยังปล่อยให้ร่างกายอยู่ในสภาวะขาดเอนไซม์ต่อไป ย่อม 
ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา ลองตรวจสอบพฤติกรรมต่อไปนี้  
ซึ่งบ่งชี้ว่าร่างกายคุณอาจมีความเสี่ยงหรือกำลังขาดเอนไซม์

ร่างกายคุณขาด
เอนไซม์หรือไม่

หลีกเลี่ยงการกิน

ผักสด 

เพราะเชื่อว่า

จะทำให้

ร่างกายเย็น

กินผลไม้

แล้วรู้สึกระคาย

ปากและคอ

ไม่กินอาหาร

หมักดอง เช่น

เต้าเจี้ยว มิโซะ

นัตโตะ เป็นต้น

ความเชื่อที่ว่า การกินผักสดทำให้ร่างกายเย็นนั้นไม่เป็นความจริง  

ในผักสดมีเอนไซม์ที่ช่วยเสริมการเผาผลาญ ทำให้การไหลเวียนเลือด 

ดีขึ้น จึงส่งผลให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้น และแก้ปัญหาตัวเย็น  

(ขี้หนาว) ได้ หากกังวลว่ากินแล้วจะทำให้ตัวเย็น ให้ลองเปลี่ยนมา 

กินผักสดที่วางไว้ในอุณหภูมิห้องแทน

บางคนรู้สึกระคายปากและคอเมื่อกินผลไม้บางชนิด เช่น สับปะรด  

สาเหตุเกิดจากร่างกายขาดเอนไซม์ ส่งผลให้เยื่อบุในช่องปากบางลง  

ผิวหนังจึงเกิดอาการระคายเคืองและถูกย่อยโดยเอนไซม์ ในผลไม้  

แต่หากเสริมเอนไซม์ให้ร่างกายอย่างต่อเนื่อง อาการดังกล่าวจะดีขึ้น

อาหารหมักดองอุดมด้วยเอนไซม์และแบคทีเรียกรดแล็กติก ซึ่งเป็น 

แบคทีเรียที่ดี ช่วยปรับสภาพแวดล้อมในลำไส้ อาหารหมักอย่างเช่น 

นัตโตะ ถือเป็น  “ซูเปอร์ฟู้ด”  ที่อุดมด้วยเอนไซม์ย่อยโปรตีน แล้ว 

เปลี่ยนให้เป็นกรดแอมิโน 
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ไม่กิน

คาร์โบไฮเดรต

ดื่มกาแฟกระป๋อง 

น้ำผลไม้กระป๋อง 

หรือน้ำอัดลม

เป็นประจำ

กินอาหาร

แปรรูปและ

อาหารสำเร็จรูป

เป็นประจำ

กินขนมขบเคี้ยว

เป็นประจำ

ชอบกินเนื้อสัตว ์

และกินใน

ปริมาณมาก

คนบางกลุ่มที่หลีกเลี่ยงคาร์ โบไฮเดรตจำพวกข้าวและแป้ง ด้วย 

เหตุผลเรื่องการลดน้ำหนัก แต่กลับกินขนมหวานและดื่มน้ำผลไม้  

ซึ่งมีน้ำตาลสูง ควรหันมากินข้าวซึ่งจะดีต่อสุขภาพและช่วยในการ 

ลดความอ้วนได้ดีกว่า

เครื่องดื่มบรรจุกระป๋องส่วนใหญ่มีปริมาณน้ำตาลสูงมาก การย่อย 

น้ำตาลต้องใช้เวลาและสิ้นเปลืองเอนไซม์มาก ทั้งยังทำให้เกิดอนุมูล- 

อิสระอันเป็นสาเหตุของริ้วรอยและจุดด่างดำ  ซึ่งเป็นศัตรูของ 

ความงาม

อาหารแปรรปูและอาหารสำเรจ็รปูเปน็อาหารทีผ่า่นความรอ้นในขัน้ตอน 

การผลติ จงึไมม่เีอนไซมเ์หลอือยูเ่ลย นอกจากนีย้งัสิน้เปลอืงเอนไซม์ 

ในการยอ่ยดว้ย ยิง่กนิมากกย็ิง่ทำใหเ้อนไซมล์ดลง จงึควรหลกีเลีย่ง 

ให้มากที่สุด

ขนมขบเคี้ยวต่าง  ๆ  ล้วนมีส่วนผสมหลักคือ น้ำตาลและไขมัน เมื่อ 

ซูโครส (หรือที่เรียกทั่วไปว่าน้ำตาลทราย มีองค์ประกอบทางเคมีคือ  

กลูโคส 1 โมเลกุล และฟรักโทส 1 โมเลกุล) ผ่านการย่อย จะได้ 

กลูโคสและฟรักโทส ซึ่งจะกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งอินซูลินออกมา  

อินซูลินจะเปลี่ยนโครงสร้างน้ำตาลกลูโคสส่วนเกินให้เป็นไขมันและ 

สะสมไว้ในร่างกาย 

หากได้รับโปรตีนจากเนื้อสัตว์มากเกินไป จะทำให้สิ้นเปลืองเอนไซม์ 

ในการย่อย คนที่ขาดเนื้อสัตว์ ไม่ได้เลยมีแนวโน้มที่จะขาดเอนไซม์ 

ย่อยโปรตีน 
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หลงัจากตรวจสอบพฤตกิรรมตา่ง ๆ ของตวัเองแลว้ หากพบวา่ 
มแีนวโนม้ทีจ่ะขาดเอนไซม์ วธิแีกไ้ขคอืการเสรมิอาหารทีม่เีอนไซม์ 
ใหแ้กร่า่งกาย ซึง่กค็อืการกนิผกัผลไมส้ดเปน็ประจำทกุวนั อยา่งไร 
ก็ดี ชีวิตท่ีเร่งรีบอาจทำให้ไม่สามารถทำได้ทุกวัน ต่อไปน้ีเป็น 3 วิธี 
ง่าย ๆ ในการเสริมเอนไซม์ให้ร่างกายในรูปของอาหาร ลองหาวิธี 
ที่เหมาะกับรูปแบบชีวิตของตัวเอง

 
วิธีที ่ 1 เพิ่มผลไม้หรือสมูทตี้ในมื้อเช้า
ตามหลกัทฤษฎสีขุภาพทีเ่รยีกวา่ “สขุอนามยัธรรมชาต”ิ กล่าว 

ถึงจังหวะการทำงานของร่างกายในหนึ่งวันว่า ช่วงเวลา 4.00 -  
12.00 นาฬิกา เป็นช่วงเวลาสำหรับการขับถ่าย ดังนั้นจึงควร 
กนิอาหารเพือ่ชว่ยใหก้ารขบัถา่ยเปน็ไปไดด้ว้ยด ี อาหารทีเ่หมาะสม 
คือผลไม้และผักสด หากเป็นไปได้ ไม่ควรรับประทานอาหาร 
ที่ผ่านการปรุงสุกด้วยความร้อน เพราะฉะนั้นลองมาเพิ่มอาหาร 
แบบรอว์ฟู้ดในมื้อเช้ากันเถอะ

วิธีเสริมเอนไซม์
ในรูปของอาหาร
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4.00 - 12.00 น.

12.00 - 20.00 น. 

20.00 - 4.00 น. 

ขับถ่าย

เผาผลาญ
ดูดซึมสารอาหาร 

และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ

เพิ่ม
สารอาหาร

และย่อยอาหาร

12.00 น.

4.00 น. 20.00 น.

ควรกินอาหารที่
ช่วยในการขับถ่าย 

(ผลไม้สด
และผักดิบ)

ช่วงเวลาที่นอนหลับ เป็นช่วง
ของการเตรียมร่างกายให้พร้อม
สำหรับวันต่อไป เป็นช่วงที่ร่างกาย

เผาผลาญอาหาร

เป็นช่วงเวลาที่เอนไซม์
ย่อยอาหารทำงาน
อย่างเต็มที่ อาหาร
ที่กินเข้าไปจะได้รับ

การย่อยและดูดซึมได้ดี

จังหวะการทำงานของ
ร่างกายในหนึ่งวัน
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วิธีที ่ 2 กินผลไม้แห้งหรือผลไม้สดเป็นของว่าง
ขนมหวานและขนมขบเคี้ยวต่าง  ๆ มีส่วนประกอบของ 

ไขมันและน้ำตาลสูง ทำให้สิ้นเปลืองเอนไซม์ในการย่อย 
อาหาร ควรเลอืกของขบเคีย้วชนดิอืน่ทีม่ปีระโยชนแ์ละเปน็ 
แหล่งเอนไซม์ เช่น ผลไม้แห้ง (ชนิดที่ไม่มีน้ำตาล) และ 
ผลไม้สด ซึ่งอุดมด้วยสารอาหาร เส้นใยอาหาร ทั้งยังพก 
ติดตัวง่าย

วิธีที่ 3 กินอาหารรอว์ฟู้ดเป็นอันดับแรกของมื้อ 
อาหาร

เอนไซม์จะถูกทำลายในอุณหภูมิที่สูงเกิน 48 องศา 
เซลเซียส หลักการของ  “รอว์ฟู้ด”  คือ การเตรียมอาหาร 
ที่ผ่านการปรุงด้วยความร้อนน้อยที่สุด สลัดผักผลไม้สด 
ที่คลุกด้วยน้ำสลัดชนิดน้ำส้มสายชูหรือสมูทตี้ เป็นอาหาร 
รอว์ฟู้ดที่เตรียมง่ายและช่วยเสริมเอนไซม์ได้ดี การกิน 
อาหารที่อุดมด้วยเอนไซม์เป็นอันดับแรก จะช่วยกระตุ้น 
การหลั่งเอนไซม์ย่อยอาหารออกมา ทำให้การย่อยอาหาร 
ปรงุสกุทีล่งสูก่ระเพาะอาหารเปน็ลำดบัตอ่มามปีระสทิธภิาพ 
ยิ่งขึ้น 



NOTE!
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ลำดับการกินอาหารที่ช่วยเสริม
ประสิทธิภาพในการย่อย

รอว์ฟู้ด
(ผักผลไม้สดไม่ผ่านความร้อน)

อาหารหมักดอง
(ด้วยน้ำส้มสายชูหรือเกลือ) เช่น 

ผักดอง นัตโตะ เป็นต้น

อาหารปรุงสุกต่าง ๆ

การกินอาหารสดที่ 

ไม่ผ่านการปรุงด้วย 

ความร้อนเป็นอันดับ 

แรก ชว่ยกระตุ้นการ 

หล่ังน้ำย่อย ทำให้ 

อาหารปรุงสุกที่กิน 

ในลำดับสุดท้ายย่อย 

ง่ายขึ้น

ไม่ว่าอาหารจะอยู่ในรูปของผักผลไม้สดหรือผ่านการหมักดอง ก็ถือเป็น 

แหล่งเอนไซม์ที่ดีทั้งสิ้น
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อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่า ร่างกายสามารถผลิตเอนไซม์ได้ 
ในระดับหนึ่ง เด็กแรกเกิดจะมีเอนไซม์ในร่างกายสูงที่สุด จากนั้น 
เอนไซมจ์ะคอ่ย  ๆลดลงตามวยั นัน่จงึเปน็สาเหตวุา่ ทำไมเมือ่อาย ุ
มากขึ้น การกินอาหารในปริมาณเท่ากับที่เคยกินในวัยหนุ่มสาว  
จึงทำให้รู้สึกอึดอัด แน่นท้อง และอ้วนข้ึนได้ง่าย ท้ังร่างกายยังรู้สึก 
เหนื่อยง่ายด้วย เอนไซม์ที่ลดลงส่งผลให้การเผาผลาญหย่อน 
ประสทิธภิาพลง การเสรมิเอนไซมจ์ากอาหารทกุมือ้จงึชว่ยสง่เสรมิ 
สุขภาพและความงาม อันเป็นทางลัดสู่การชะลอวัย

นอกจากนี ้ การกนิอาหารประเภทเนือ้สตัว ์ อาหารทอด และ 
อาหารแปรรูปซึ่งผ่านกระบวนการมากมายและเต็มไปด้วยวัตถุ 
เจือปนในอาหาร ล้วนทำให้ร่างกายต้องสิ้นเปลืองเอนไซม์ในการ 
ยอ่ย และหากยงัคงกนิอาหารเชน่นีไ้ปเรือ่ย  ๆในระยะยาว กจ็ะเปน็ 
ภาระตอ่ระบบยอ่ยอาหาร ทัง้ยงัไมเ่หลอืเอนไซมใ์หน้ำไปใชใ้นการ 
เผาผลาญอาหารด้วย เมื่อการเผาผลาญทำงานช้าลงก็ทำให้ 
ร่างกายทรุดโทรมและแก่ชราเร็วขึ้น อาหารที่มีส่วนประกอบ 
ของน้ำตาลสูงยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะในการแยกโมเลกุล 
น้ำตาลซูโครสในอาหาร จะต้องใช้เอนไซม์ซูเครส (sucrase -  
เอนไซม์ที่หลั่งออกมาจากเซลล์เยื่อบุผนังลำไส้ ทำหน้าที่แยก 
โมเลกุลน้ำตาลในอาหารออกเป็นกลูโคสและฟรักโทส) ในปริมาณมาก

อาหารที่อุดมด้วยเอนไซม์
และอาหารที่ทำให้แก่เร็ว 
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NO!

OK !อาหารที่อุดมด้วยเอนไซม์

อาหารสดไม่ผ่านความร้อน เช่น ผักและผลไม้สด

อาหารแปรรูป

อาหารหมักดอง เช่น นัตโตะ มิโซะ ของดอง โคจ ิ (koji)  

กากสาเก (sake kasu)

อาหารประเภทเนื้อสัตว ์

น้ำตาลทรายขาว เมล็ดพืช (ดูหน้า 118)

อาหารที่มีน้ำมันออกซิไดซ์ (oxidized oil น้ำมันปรุงอาหารที่

เกิดการออกซิเดชัน หรือหืน) เช่น อาหารทอด อาหารขยะต่าง ๆ

อาหารที่ทำให้แก่เร็ว
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เมื่อปริมาณกลูโคสในกระแสเลือดสูงเกินไป ตับอ่อน 
จะหลั่งอินซูลินออกมาจัดการกับน้ำตาลส่วนเกิน หากการ 
ผลิตอินซูลินเสียสมดุลก็จะเป็นสาเหตุของโรคเบาหวาน  
เมื่อร่างกายหลั่งอินซูลินออกมามากเพื่อลดระดับน้ำตาลใน 
เลอืดลงอยา่งรวดเรว็ กจ็ะทำใหเ้กดิความรูส้กึอยากอาหาร  
และกินมากขึ้น ทำให้อ้วนในที่สุด จึงต้องระวังเรื่องการ 
บริโภคน้ำตาลให้ดี

ถึงตอนนี้ เราน่าจะพอเข้าใจบทบาทของเอนไซม์ 
และความสำคัญของอาหารกันบ้างแล้ว ในบทถัดไปจะ 
แนะนำหลักการเสริมเอนไซม์ด้วยอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ


