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สาหร่ายสไปรลิูน่า
มีรายงานการวิจัยจากท่ัวโลกมาเป็นเวลากว่า 40 ปี ถึงผลของการรับประทาน

สาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อบำารุงร่างกาย มีรายงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ ถึงผลของ

การต้านมะเร็ง การเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย และผลของการลดอาการ

อักเสบ การล้างพิษ โดยเฉพาะพิษจากโลหะหนักท่ีอาจสะสมในร่างกาย โรคต่างๆ 

ท่ีนักโภชนาการ และแพทย์ทางเลือก แนะนำาให้รับประทานสาหร่ายสไปรูลิน่า เป็น

อาหารเสริม คือโรคเบาหวาน โรคโลหิตจาง โรคตับอับเสบเรื้อรัง ตับอ่อน

ชนิดเฉียบพลัน โรคไวรัสลงตับ โรคกระเพาะอาหาร โรคตับแข็ง ต้อกระจก ผมร่วง

เหน่ือยง่าย วิงเวียนอยู่เสมอ โรคอ้วน  โรคภูมิแพ้ โรคเครียด โคเลสเตอรอลสูง 

ท้องเสีย คลื่นเหียน โรคมะเร็ง โรคไต อาหารไม่ย่อย ข้ออักเสบ โรคเก๊าท์ 

โรคขาดสารอาหาร พิษจากกัมมันตรังสี ภาวะน้ำ�ตาลในเลือดต่ำ� นอกจากนี้ 

ยังแนะนำาในเด็กที่ไม่ชอบรับประทานผัก ใช้บำารุงร่างกายทั่วไป นักกีฬา และ 

ผู้สูงอายุ

 สาหร่ายสไปรูลิน่า เป็นพืชท่ีมีคลอโรฟิลล์สูง นักวิทยาศาสตร์เรียกคลอโรฟิลล์

ว่า “เลือดของพืช” เน่ืองจากคลอโรฟิลล์มีโครงสร้างเหมือนเม็ดเลือดแดงของ

มนุษย์ต่างกันตรงแกนกลางของคลอโรฟิลล์เป็นแร่ธาตุแมกนีเซียม ส่วนแกนกลาง

ของเม็ดเลือดแดงเป็นแร่ธาตุเหล็ก เม่ือร่างกายของเราได้รับคลอโรฟิลล์ จะมีการ

แลกเปลี่ยนอะตอมตรงกลางกับเม็ดเลือดแดง ระหว่างเหล็กกับแมกนีเซียม 

ทำาให้ผู้ที่ได้รับคลอโรฟิลล์ มีปริมาณเม็ดเลือดแดงที่เพิ่มขึ้น

Spirulina
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 สาหร่ายสไปรูลิน่า ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทาน ด้วยการกระตุ้นไขกระดูก ให้

ผลิตเม็ดโลหิตเพิ่มขึ้น ทั้งเม็ดโลหิตแดง และเม็ดโลหิตขาว และกระตุ้นอวัยวะ

เกี่ยวกับภูมิต้านทานทั้งหมด เช่น เม็ดโลหิตขาวขนาดใหญ่ (Macrophage) 

ทีเซลล์ (T-Cells) เซลล์เพชฌฆาต (Natural Killer Cells) และต่อมไทมัส 

(Thymus Gland) ให้ทำางานเพิ่มขึ้น

 ในสาหร่ายสไปรูลิน่า มีแร่ธาตุเจอร์เมเนียมอินทรีย์ เป็นตัวกระตุ้นภูมิต้านทาน

ที่แรงมาก เป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายสร้างสารเคมีกลุ่มไซโตไคน์ (Cytokine) 

ตัวสำาคัญคือ แกมม่า อินเตอฟิรอน (Gamma Interferon) ซ่ึงใช้ฆ่าเซลล์มะเร็ง 

เจอร์เมเนียมอินทรีย์ยังทำาให้เลือดเป็นด่าง เพิ่มออกซิเจนในเลือด ต้าน

อนุมูลอิสระ ต้านไวรัส และเป็นสารได้รับการคัดเลือกให้เป็นสาร 1 ใน 6 ตัว 

ในการวิจัยทางการแพทย์ เพื่อรักษาโรคเอดส์  

 มีผู้คนมากมายที่ใช้ สาหร่ายสไปรูลิน่า อย่างได้ผลในการลดน้ำ�หนัก โดย

ใช้ร่วมกับการจำากัดอาหารประเภทแป้ง ไขมัน และน้ำ�ตาลโดยท่ีการรับประทาน

สาหร่ายสไปรูลิน่าก่อนมื้ออาหาร จะช่วยยับยั้งความอยากอาหารลงได้

แร่ธาตจุ�าเป็น
 สมอง เป็นอวัยวะที่ใช้พลังงานสูงมาก คือ ใช้ถึง 20% ของพลังงานที่

ร่างกายได้รับใน 1 วัน เซลล์สมองไม่สามารถเก็บน้ำ�ตาลไว้ได้ เลือดจึงต้อง

มีระดับน้ำาตาลเพียงพอให้สมองใช้ตลอดเวลา  แร่ธาตุที่จำาเป็นต่อร่างกาย 

ที่ช่วยเสริมสร้างพลังงานให้กับสมอง และร่างกาย มี โครเมียม คอปเปอร์ 

แมงกานีส ซีลีเนียม และสังกะสี ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต

พลังงาน และการใช้น้ำ�ตาลกลูโคสไปหล่อเลี้ยงสมอง 

 สูตรอาหารเสริม ซึ่งประกอบไปด้วยสาหร่ายสไปรูลิน่า และแร่ธาตุ

จำาเป็นในกระบวนการผลิตพลังงาน ไปหล่อเลี้ยงร่างกาย และสมอง จึง

ทำาให้คุณก้าวเข้าสู่ชีวิตประจำาวัน ในทุกเช้าวันใหม่ ได้อย่างสดใส และมี

ประสิทธิภาพ

Algae


