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อนุมูลอิสระ(Free Radical)
อนุ มู ล อิ ส ระ คื อ สารซึ่ งอาจเป็ นอะตอมหรื อ
โมเลกุ ล ที่ ล อยอยู่ใ นของเหลวในร่ า งกายทั้ง ใน
และนอกเซลล์ มี อิเล็กตรอนไม่ ครบคู่ ทําให้ขาด
ความสมดุ ล (ไม่ เสถี ยร) และพร้ อมทันทีที่จะทํา
ปฏิ กิ ริ ยากั บ สารอื่ น เมื่ อ มี โ อกาส ด้ว ยการแย่ ง
อิเล็กตรอนจากโมเลกุลข้างเคียง ก่อปฏิกิริยาลูกโซ่
หรื อโดมิโน เพราะเกิดการแย่งอิเล็กตรอนกันเป็ นทอดๆ
อนุมูลอิสระ เป็ นสารในระดับโมเลกุลหรื ออณูเล็กๆ ฉะนั้นจึงเล็กกว่าแบคทีเรี ย
หรื อไวรัส แต่มีฤทธิ์ทาํ ลายรุ นแรงพอๆ กับแบคทีเรี ยหรื อยิง่ กว่าเสี ยอีกเพราะเซลล์จะ
ถูกทําลายจากเซลล์หนึ่งไปยังเซลล์ขา้ งเคียงอย่างรวดเร็ ว(ปฏิกิริยาในเซลล์เกิดขึ้น 6
ล้าน ล้าน ครั้งในหนึ่ งวินาที)
ร่ างกายต้องการอนุ มูลอิสระไว้ใช้ประโยชน์ เช่ น ใช้ในขบวนการแบ่งตัวของ
เซลล์ เพื่ อ การเจริ ญ เติบ โต ใช้ใ นระบบภู มิต ้า นทาน เพื่ อ ฆ่า เชื้ อ โรค แต่ หากมี ม าก
เกิ น ไป นอกจากจะช่ ว ยทํา ลายเซลล์ร้ า ยแล้ว ยัง จะพลอยทํา ร้ า ยเซลล์ ที่ ดี ไ ปด้ว ย
โดยเฉพาะเยือ่ หุ ้มเซลล์ (Cell Membrane)

ปกติ อ นุ มู ล อิ ส ระเกิ ด ขึ้ น จากกระบวนการเมตาบอลิ ซึ ม หรื อ สั น ดาปซึ่ งเป็ น
กระบวนการใช้ออกซิ เจนเพื่อก่อให้เกิดพลังงาน กระบวนการนี้ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
ทุกๆวินาทีในทุกเซลล์ทว่ั ร่ างกายทั้ง 60-100 ล้าน ล้านเซลล์ โอกาสที่จะเกิ ดอนุ มูล
อิสระหลุดออกมาจึงมีอยูเ่ สมอ ซึ่ งหากมีจาํ นวนพอเหมาะก็เป็ นประโยชน์ แต่หากมาก
ไปก็ ท ํา ลายเซลล์ ป กติ ห รื อ เนื้ อ เยื่อ ได้ ขณะที่ อ นุ มู ล อิ ส ระเกิ ด ขึ้ นตลอดเวลาใน
ขณะเดี ย วกันร่ างกายก็ผ ลิ ตสารขึ้ นมาทํา ลายอนุ มู ลอิ ส ระด้วยเหมื อนกันเพื่ อให้เกิ ด
ภาวะสมดุลเกิ ดขึ้น ขณะเดี ยวกันเมื่ออายุมากขึ้น การผลิ ตสารทําลายอนุ มูลอิส ระจะ
น้อยลง ฉะนั้นยิง่ ชรา (เข้าสู่ วยั ชรา) อนุมูลอิสระยิง่ เล่นงานมากขึ้นเรื่ อยๆ จึงต้องหาวิธี
ทําลายอนุมูลอิสระหรื อทําให้ก่ออันตรายแก่ร่างกายน้อยลง
สภาวะที่ส่งเสริมให้ เกิดภาวะอนุมูลอิสระในร่ างกายหรือรับจากภายนอกร่ างกาย
1. การออกกําลังกายมากเกินไป ภาวะเครี ยด มีโรคเรื้ อรัง
2. อนุ มูลอิ สระที่เป็ นอันตราย ส่ วนใหญ่เกิ ดนอกร่ างกาย สิ่ งแวดล้อมที่เป็ นมลภาวะ
ใกล้ตวั เช่ น ได้รั บสารเคมี ยาฆ่า แมลง ยาฆ่า หญ้า ควันบุ หรี่ สารพิษ ที่ปนเปื้ อนใน
อาหาร โลหะหนักบางอย่าง เช่น แคดเมี่ยม ตะกัว่ ปรอท ฯลฯ
3. รังสี ต่างๆ เช่ น รังสี เอกซเรย์ รังสี อลั ตราไวโอเล็ต กัมมันตภาพรังสี เตาไมโครเวฟ
บ้านที่อยู่ใต้เสาไฟฟ้ าแรงสู ง การเอกซเรย์ร่างกาย เช่ นที่ทรวงอกจะก่ อให้เกิดอนุ มูล
อิสระมาก เซลล์เต้านมเป็ นส่ วนที่ไวต่อรั งสี มาก ก่อให้เกิดมะเร็ งเต้านมได้ง่าย จึงไม่
ควรเอกซเรย์พรํ่าเพรื่ อ

ธาตุหลักที่ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระภายในร่ างกาย คือ ออกซิ เจน เพราะร่ างกายต้อง
ใช้ออกซิ เจนในกระบวนการเผาผลาญเพื่อให้ได้พ ลังงาน ผลจากการเติมออกซิ เจน
หรื อถูกออกซิ เจนแย่งอิเล็กตรอน (Electron) เรี ยกว่า Oxidation ความกดดันจากอนุ มูล
อิสระทั้งหลายไม่วา่ ออกซิ เจน หรื อไม่ใช่ ออกซิ เจนเรี ยกว่า Oxidative Strees เฉพาะตัว
ออกซิ เจน ยังก่ออนุมูลอิสระได้หลายรู ปแบบเช่ นซุ ปเปอร์ ออกไซด์ (Superoxide,O2 - )
ไฮโดเจนเปอร์ อ อกไซด์ (Hydrogen Peroxide,H 2 O2 ) และอนุ มู ล ไฮดรอคซิ ล (
Hydroxyl Radical, OH- ) เหล่านี้ลว้ นเป็ นผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการ Oxidation ของ
ออกซิ เจน
ความเสี ยหายจากภาวะอนุมูลอิสระ(Oxidative Strees)
1. ผลต่อผนังเซลล์ (Plasmas membrane) เกิดฉี กขาดซึ่ งผนังเซลล์ประกอบด้วยไขมัน
เป็ นส่ วนใหญ่ กรดไขมันนั้นถูก Oxidation หรื อโดนแย่งอิ เล็กตรอนได้ง่าย เกิ ดรู รั่ว
ของผนังเซลล์ ทําให้สารพิษเข้าสู่ เซลล์ได้ง่าย ส่ วนนํ้าและสารอาหารผ่านออกมานอก
เซลล์ เซลล์ก็ขาดนํ้าและอาหารทําให้เซลล์ตายไปในที่สุด
2. ผลต่อไมโตคอนเดรี ย (Mitochondria) ซึ่ งเป็ น
เตาพลังงานของเซลล์ หากถู กทําลายทําให้ขาด
พลัง งาน ขาดภู มิ คุ ้ม กัน ทํา ให้ ร่ า งกายอ่ อ นแอ
อ่อนเพลีย
3. ผลต่อดี เอ็ นเอ (DNA) เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง
ข้อมูลพันธุกรรม ซึ่ งหากเกิดการกลายพันธุ์ ผลคือกลายเป็ นมะเร็ ง (ทฤษฎี นี้ ได้ตีพิมพ์
ปี 2001 โดย Dr.Peter Kovacic, Current Medical Chemistry)

4. ผลต่อไขมัน LDL คอเลสเตอรอลในกระแสเลือด จะทําให้ LDL กลายเป็ นพิษต่อ
ร่ างกาย ทําให้เม็ดเลือดขาวแมคโครเฟ็ จต้องรี บมากลืนกินทําลายทําให้กลายเป็ นโฟม
เซลล์ (Foam Cells) เกาะผนังหลอดเลือดนําไปสู่ ปัญหาโรคหลอดเลือด ตีบ แตก ตัน
ในอวัยวะต่างๆเช่น สมอง หัวใจ ฯ
นอกจากนั้นยังผลทําให้ไขมันไม่อิ่มตัวทั้งหลายเหม็นหื นด้วย
5. ผลต่อเนื้ อเยือ่ โปรตีน ทําให้เกิ ดขุ่นขาว (Denature) หมดสภาพ เช่ นต่อเลนส์ ตาเกิ ด
เป็ นต้อกระจก ในข้อต่อเกิดข้ออักเสบเป็ นต้น ยกตัวอย่างเช่น
-จอประสาทตา

จอประสาทตาเสื่ อมตามอายุ( ARMD-Age Relate Macula Degeneration)

-เส้นเลือด
-กระดูก
-ฟัน
-ข้อต่อ
-ตับ
-ตับอ่อน
-ต่อมไทรอยด์
-สมอง
-ผิวหนัง
เนื้อเยือ่ เกี่ยวพัน
-เม็ดเลือดขาว

ตีบ แข็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ สมองและอวัยวะทัว่ ร่ างกาย
พรุ น เปราะบาง
ผุ เปราะ หลุดหักง่าย
เสื่ อม ข้ออักเสบ รู มาตอยด์
ตับอักเสบ,ตับแข็ง,มะเร็ งตับ
เบาหวาน,ตับอ่อนอักเสบ,มะเร็ งตับอ่อน
ไทรอยด์เป็ นพิษ
เสื่ อม อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน
เหี่ ยวย่น การสร้างสี แปรปรวน เกิดเป็ นฝ้ า กระ สะเก็ดเงิน
SLE,โรคหนังแข็ง(Scleroderma)
เกิ ดเป็ นโรคระบบภูมิคุม้ กัน เช่ น เกิ ดกลุ่ มโรคภูมิคุม้ กันบกพร่ อง โรคภูมิแพ้
โรคแพ้ภูมิคุม้ กันตนเอง
ทําให้ชราภาพ ตลอดจนมะเร็ ง

-DNA

ดังนั้น การเสื่ อมของเซลล์ทุกเซลล์ในร่ างกายจึงเป็ นผลมาจากอนุ มูลอิสระ ถ้ากระทบ
กับรหัสพันธุ กรรมก็จะทําให้การแปลรหัส พันธุ กรรมคลาดเคลื่ อนจนกลายเป็ นเซลล์
ไปในที่สุด
โรคแห่ งความเสื่ อมทั้งหลายที่กล่าวข้างต้นใช้เวลาสะสมมานานประมาณ 7 ปี จึง
จะปรากฏอาการ ดังนั้นการรักษาจึงต้องรักษาที่สาเหตุของโรคจึงจะหายขาด หนทางที่
จะลดพิษภัยของอนุมูลอิสระจึงต้องใช้ สารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant)
สารต้านอนุมูลอิสระ คือสารที่พร้อมให้อิเล็กตรอนโดยที่ตวั เองไม่เดือดร้อนมาก
นัก เป็ นสารที่ช่วยยับยั้ง หรื อชะลอปฏิกิริยาออกซิ เดชัน่ (Oxidation)
Oxidation หมายถึงปฏิกิริยาที่เกิดการลด
หรื อสู ญเสี ย Electron โดยสารที่มาดึง Electron
เรี ยกว่า Oxidising agent หรื อ Oxidant หรื อ
อนุมูลอิสระส่ วน Reduction เป็ นปฏิกิริยาที่เกิด
พร้อม Oxidation ของสารคู่ปฏิกิริยา สารที่เป็ น
ฝ่ ายให้ Electron เรี ยกว่า Reducing agent หรื อ
Reductant หรื อสารต้านอนุมูลอิสระปัจจุบนั อนุมูลอิสระมาจากทั้งออกซิ เจนและไม่ใช่
ออกซิ เจนจึงเรี ยกรวมๆว่า Free Radical สารต้านเรี ยก Anti Free Radical, Reductant,
Reducing agent, Antioxidant, AO, Antox (ความหมายเดียวกันคือ สารต้านอนุมูล
อิสระ)

อนุมูลอิสระเป็ นตัวทําลายเซลล์ ดังนั้นคนเราจึงควรได้ รับสารต้ านอนุมูลอิสระ
เพือ่ ส่ งผลให้ อายุยืน แข็งแรง แก่ ช้าและตายช้ า
สารต้านอนุมูลอิสระแต่ละชนิดอยูก่ ระจัดกระจายในอวัยวะ เนื้อเยือ่ ต่างๆกัน
เช่น วิตามินซี ละลายในส่ วนที่เป็ นนํ้า วิตามินอี ละลายในไขมันซึ่ งก็อยูใ่ นเนื้อเยือ่
ไขมันต่างๆ พร้อมทําหน้าที่จบั อนุมูลอิสระในรัศมีที่ประจุอิเล็กตรอนดึงดูดกันได้
เท่านั้น จึงจําเป็ นต้องมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดและจํานวนเพียงพอ กระจัด
กระจายอยูท่ วั่ ไป
ตัวอย่ างของสารต้ านอนุมูลอิสระได้ แก่ วิตามินเอ วิตามินอี วิตามินซี วิตามินคิว
(CoQ10) โอพีซี(OPC) และเกลือแร่ ต่างๆ
ตัวอย่ างสารต้ านอนุมูลอิสระที่ควรทราบ
1. วิ ต ามิ น อี มี ม ากในผัก เมล็ ด พื ช เช่ น งา
ทานตะวัน ฟักทอง ข้าวโพด นํ้ามันพืช ถัว่ แป้ ง
สาลี เนยเที ย ม เนื้ อ สั ต ว์ และนม ช่ ว งเวลาที่
รั บประทานวิตามิ น อี ที่ดี ที่สุ ดคือ รั บ ประทาน
พร้ อมอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่มี น้ ํา มัน จะ
ช่วยให้การดูดซึ มวิตามินอีได้ดีข้ ึน
2. วิตามินซี ช่วยสร้างคอลลาเจน อันเป็ นองค์ประกอบของเนื้ อเยือ่ ถ้ามีปริ มาณน้อยก็
จะไม่สร้างคอลลาเจน ขบวนการซ่ อมแซมจะเชื่องช้าไร้ประสิ ทธิภาพ กระดูกอ่อน เอ็น
และผนังหลอดเลือดจะอ่อนแอตามไปด้วย มีผลทําให้แบคทีเรี ย และไวรัสแทรกซึ มเข้า

สู่ ร่างกายได้ง่ายเกิดการอักเสบติดเชื้อตามมา การทํางานของวิตามินซี จะต้องมีวิตามินอี
ร่ วมด้วยเสมอ โอพีซีก็มีผลส่ งเสริ มการทํางานของวิตามินซี มาก
3. เบต้าแคโรทีน พบมากในมะละกอ แครอท แคนตาลูป เนื้ อสัตว์ เนยเหลว และเนย
แข็ง การใช้ เ บต้า แคโรที น สกัด เดี่ ย วๆพบว่า ก่ อ มะเร็ ง ได้ จึ ง ควรเลื อ กจากอาหาร
ธรรมชาติเท่านั้น
4. ซี ลีเนียม เป็ นแร่ ธาตุที่พบในร่ างกายขาดไม่ได้ เพราะเกี่ยวข้องกับการสร้างเอนไซม์
กลูตาไธโอน เปอร์ออกซิ เดส (Glutathione Peroxidase) ซึ่ งเป็ นเอนไซม์ที่สําคัญในการ
กําจัดอนุ มูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่ างกาย แหล่งอาหารทีมีซีลีเนี ยมพบมากใน ยีสต์ ขนม
ปัง เนื้อสัตว์ อาหารทะเล บร็ อคโคลี่ เห็ด กระเทียม ร่ างกายต้องการวันละประมาณ 50200mcg ถ้าได้รับมากเกินไปทําให้มีอาเจียน ท้องร่ วง ผมร่ วง ฟั นและเล็บหลุ ด เลือด
จาง ดีซ่าน
5. ชาเขียว มีอณู ประจุในสภาพเฉื่ อย ไม่วิ่งไปจับในเนื้ อเยือ่ ปกติ แต่พร้ อมรับอนุ มูล
อิสระทั้งหลาย จึงจัดเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดี ชาแบ่งเป็ น 3 ประเภท
-ชาเขียว (Green tea) ผลิตจากใบชาสด ไม่ได้ผา่ นการหมัก
-ชาดํา (Black tea) ผลิตจากใบชาสด ที่ผา่ นการหมักเต็มที่แล้ว
-อู่ล่ง ผลิตจากใบชาสด ที่ผา่ นการหมักเล็กน้อย
6. EPO นํ้ามันดอกพริ มโรสมีสารต้านอนุ มูล
อิสระ ยังใช้ลดอาการปวดประจําเดือนด้วย

7. เลซิ ทิน มีมากในถัว่ เหลืองโดยเฉพาะที่หุ้มเมล็ด ไข่แดง เนื้อสัตว์ นม แต่เนื้ อและนม
ล้วนเป็ นส่ วนผสมของไขมันอิ่มตัว การหาเลซิ ทินจากเนื้ อ นม ไข่ อาจได้ไม่ คุม้ เสี ย
(อาจได้กรดไขมันอิ่มตัวมากเกิ นไป) เลซิ ทินเป็ นสารต้นกําเนิ ดของอะเซทีลโคลีน มี
ความสําคัญต่อสมองในเรื่ องความจํา
8. กลูตาไธโอน โคคิวเทน สังกะสี โอพีซี นํ้ามันปลา กรดแอลฟาไลโปอิค ฯลฯ
9. กระดูกอ่อนปลาฉลาม/ กิงโก
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