
อนุมูลอสิระ(Free Radical) 

อนุมูลอิสระ คือ สารซ่ึงอาจเป็นอะตอมหรือ

โมเลกุลท่ีลอยอยู่ในของเหลวในร่างกายทั้ งใน

และนอกเซลล์ มีอิเล็กตรอนไม่ครบคู่ ทาํให้ขาด

ความสมดุล (ไม่เสถียร) และพร้อมทนัทีท่ีจะทาํ

ปฏิกิริยากับสารอ่ืนเ ม่ือมีโอกาส ด้วยการแย่ง

อิเล็กตรอนจากโมเลกุลขา้งเคียง ก่อปฏิกิริยาลูกโซ่

หรือโดมิโน เพราะเกิดการแยง่อิเล็กตรอนกนัเป็นทอดๆ 

      อนุมูลอิสระ เป็นสารในระดบัโมเลกุลหรืออณูเล็กๆ ฉะนั้นจึงเล็กกวา่แบคทีเรีย

หรือไวรัส แต่มีฤทธ์ิทาํลายรุนแรงพอๆ กบัแบคทีเรียหรือยิง่กวา่เสียอีกเพราะเซลลจ์ะ

ถูกทาํลายจากเซลลห์น่ึงไปยงัเซลลข์า้งเคียงอยา่งรวดเร็ว(ปฏิกิริยาในเซลลเ์กิดข้ึน 6 

ลา้น ลา้น คร้ังในหน่ึงวนิาที)                                                                           

           ร่างกายตอ้งการอนุมูลอิสระไวใ้ช้ประโยชน์ เช่น ใช้ในขบวนการแบ่งตวัของ

เซลล์ เพื่อการเจริญเติบโต ใช้ในระบบภูมิต้านทาน เพื่อฆ่าเช้ือโรค แต่หากมีมาก

เกินไป นอกจากจะช่วยทาํลายเซลล์ร้ายแล้ว ยงัจะพลอยทําร้ายเซลล์ท่ีดีไปด้วย 

โดยเฉพาะเยือ่หุ้มเซลล ์(Cell Membrane) 
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      ปกติอนุมูลอิสระเกิดขึ้ นจากกระบวนการเมตาบอลิซึมหรือสันดาปซ่ึงเป็น

กระบวนการใช้ออกซิเจนเพื่อก่อให้เกิดพลังงาน กระบวนการน้ีเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง

ทุกๆวินาทีในทุกเซลล์ทัว่ร่างกายทั้ง 60-100 ลา้น ล้านเซลล์ โอกาสท่ีจะเกิดอนุมูล

อิสระหลุดออกมาจึงมีอยูเ่สมอ ซ่ึงหากมีจาํนวนพอเหมาะก็เป็นประโยชน์ แต่หากมาก

ไปก็ทําลายเซลล์ปกติหรือเน้ือเยื่อได้ ขณะท่ีอนุมูลอิสระเกิดขึ้ นตลอดเวลาใน

ขณะเดียวกันร่างกายก็ผลิตสารขึ้ นมาทาํลายอนุมูลอิสระด้วยเหมือนกันเพื่อให้เกิด

ภาวะสมดุลเกิดขึ้น ขณะเดียวกันเม่ืออายุมากขึ้น การผลิตสารทาํลายอนุมูลอิสระจะ

นอ้ยลง ฉะนั้นยิง่ชรา (เขา้สู่วยัชรา) อนุมูลอิสระยิง่เล่นงานมากขึ้นเร่ือยๆ จึงตอ้งหาวิธี

ทาํลายอนุมูลอิสระหรือทาํให้ก่ออนัตรายแก่ร่างกายนอ้ยลง                                              

สภาวะท่ีส่งเสริมให้เกิดภาวะอนุมูลอิสระในร่างกายหรือรับจากภายนอกร่างกาย 

1. การออกกาํลงักายมากเกินไป ภาวะเครียด มีโรคเร้ือรัง 

2. อนุมูลอิสระท่ีเป็นอันตราย ส่วนใหญ่เกิดนอกร่างกาย ส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นมลภาวะ

ใกล้ตวั เช่น ได้รับสารเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญา้ ควนับุหร่ี สารพิษท่ีปนเป้ือนใน

อาหาร โลหะหนกับางอยา่ง เช่น แคดเม่ียม ตะกัว่ ปรอท ฯลฯ 

3. รังสีต่างๆ เช่น รังสีเอกซเรย ์รังสีอลัตราไวโอเล็ต กมัมนัตภาพรังสี เตาไมโครเวฟ 

บา้นท่ีอยู่ใตเ้สาไฟฟ้าแรงสูง การเอกซเรยร่์างกาย เช่นท่ีทรวงอกจะก่อให้เกิดอนุมูล

อิสระมาก เซลล์เตา้นมเป็นส่วนท่ีไวต่อรังสีมาก ก่อให้เกิดมะเร็งเตา้นมไดง่้าย จึงไม่

ควรเอกซเรยพ์ร่ําเพร่ือ 

 

 



          ธาตุหลกัท่ีก่อให้เกิดอนุมูลอิสระภายในร่างกาย คือ ออกซิเจน เพราะร่างกายตอ้ง

ใช้ออกซิเจนในกระบวนการเผาผลาญเพื่อให้ได้พลังงาน ผลจากการเติมออกซิเจน 

หรือถูกออกซิเจนแยง่อิเล็กตรอน (Electron) เรียกว่า Oxidation ความกดดนัจากอนุมูล

อิสระทั้งหลายไม่วา่ออกซิเจน หรือไม่ใช่ออกซิเจนเรียกว่า Oxidative Strees เฉพาะตวั

ออกซิเจน ยงัก่ออนุมูลอิสระไดห้ลายรูปแบบเช่นซุปเปอร์ออกไซด ์ (Superoxide,O2
- ) 

ไฮโดเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen Peroxide,H2O2) และอนุมูลไฮดรอคซิล ( 

Hydroxyl Radical, OH- ) เหล่าน้ีลว้นเป็นผลผลิตท่ีเกิดจากกระบวนการ Oxidation ของ

ออกซิเจน 

ความเสียหายจากภาวะอนุมูลอิสระ(Oxidative Strees) 

1. ผลต่อผนังเซลล์ (Plasmas membrane) เกิดฉีกขาดซ่ึงผนังเซลล์ประกอบดว้ยไขมนั

เป็นส่วนใหญ่ กรดไขมันนั้นถูก Oxidation หรือโดนแย่งอิเล็กตรอนไดง่้าย เกิดรูร่ัว

ของผนงัเซลล ์ทาํให้สารพิษเขา้สู่เซลล์ไดง่้าย ส่วนนํ้ าและสารอาหารผ่านออกมานอก

เซลล ์เซลลก็์ขาดนํ้ าและอาหารทาํให้เซลลต์ายไปในท่ีสุด 

2. ผลต่อไมโตคอนเดรีย (Mitochondria) ซ่ึงเป็น

เตาพลังงานของเซลล์ หากถูกทาํลายทาํให้ขาด

พลังงาน ขาดภูมิคุ ้มกัน ทาํให้ร่างกายอ่อนแอ 

อ่อนเพลีย  

3. ผลต่อดีเอ็นเอ (DNA) เกิดการเปล่ียนแปลง

ขอ้มูลพนัธุกรรม ซ่ึงหากเกิดการกลายพนัธุ์ ผลคือกลายเป็นมะเร็ง (ทฤษฎี น้ีไดตี้พิมพ ์

ปี 2001 โดย Dr.Peter Kovacic, Current Medical Chemistry) 

 



 

4. ผลต่อไขมนั LDL คอเลสเตอรอลในกระแสเลือด จะทาํให้ LDL กลายเป็นพิษต่อ

ร่างกาย ทาํให้เม็ดเลือดขาวแมคโครเฟ็จตอ้งรีบมากลืนกินทาํลายทาํให้กลายเป็นโฟม

เซลล์ (Foam Cells) เกาะผนังหลอดเลือดนาํไปสู่ปัญหาโรคหลอดเลือด ตีบ แตก ตนั 

ในอวยัวะต่างๆเช่น สมอง หัวใจ ฯ  

นอกจากนั้นยงัผลทาํให้ไขมนัไม่อ่ิมตวัทั้งหลายเหม็นหืนดว้ย 

5. ผลต่อเน้ือเยือ่โปรตีน ทาํให้เกิดขุ่นขาว (Denature) หมดสภาพ เช่นต่อเลนส์ตาเกิด

เป็นตอ้กระจก ในขอ้ต่อเกิดขอ้อกัเสบเป็นตน้ ยกตวัอยา่งเช่น 

-จอประสาทตา จอประสาทตาเส่ือมตามอาย(ุ ARMD-Age Relate Macula Degeneration) 

-เส้นเลือด ตีบ แขง็  โรคหลอดเลือดหัวใจ สมองและอวยัวะทัว่ร่างกาย 

-กระดูก พรุน เปราะบาง 

-ฟัน                               ผ ุเปราะ  หลุดหักง่าย 

-ขอ้ต่อ เส่ือม  ขอ้อกัเสบ รูมาตอยด ์

-ตบั ตบัอกัเสบ,ตบัแขง็,มะเร็งตบั 

-ตบัอ่อน   เบาหวาน,ตบัอ่อนอกัเสบ,มะเร็งตบัอ่อน 

-ต่อมไทรอยด ์ ไทรอยดเ์ป็นพิษ 

-สมอง                            เส่ือม  อลัไซเมอร์  พาร์กินสัน 

-ผวิหนงั    เห่ียวยน่ การสร้างสีแปรปรวน เกิดเป็นฝ้า กระ สะเก็ดเงิน 

เน้ือเยือ่เก่ียวพนั      SLE,โรคหนงัแขง็(Scleroderma) 

-เม็ดเลือดขาว เกิดเป็นโรคระบบภูมิคุม้กนั เช่น เกิดกลุ่มโรคภูมิคุม้กันบกพร่อง โรคภูมิแพ ้

โรคแพภู้มิคุม้กนัตนเอง 

-DNA ทาํให้ชราภาพ ตลอดจนมะเร็ง 



 

ดงันั้น การเส่ือมของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายจึงเป็นผลมาจากอนุมูลอิสระ ถา้กระทบ

กบัรหัสพนัธุกรรมก็จะทาํให้การแปลรหัสพนัธุกรรมคลาดเคล่ือนจนกลายเป็นเซลล์

ไปในท่ีสุด 

         โรคแห่งความเส่ือมทั้งหลายท่ีกล่าวขา้งตน้ใชเ้วลาสะสมมานานประมาณ 7 ปี จึง

จะปรากฏอาการ ดงันั้นการรักษาจึงตอ้งรักษาท่ีสาเหตุของโรคจึงจะหายขาด หนทางท่ี

จะลดพิษภยัของอนุมูลอิสระจึงตอ้งใช ้สารตา้นอนุมูลอิสระ (Antioxidant) 

          สารตา้นอนุมูลอิสระ คือสารท่ีพร้อมใหอิ้เล็กตรอนโดยท่ีตวัเองไม่เดือดร้อนมาก

นกั เป็นสารท่ีช่วยยบัย ั้ง หรือชะลอปฏิกิริยาออกซิเดชัน่(Oxidation) 

          Oxidation หมายถึงปฏิกิริยาท่ีเกิดการลด

หรือสูญเสีย Electron โดยสารท่ีมาดึง Electron 

เรียกวา่ Oxidising agent หรือ Oxidant หรือ

อนุมูลอิสระส่วน Reduction เป็นปฏิกิริยาท่ีเกิด

พร้อม Oxidation ของสารคู่ปฏิกิริยา สารท่ีเป็น

ฝ่ายให้ Electron เรียกวา่ Reducing agent หรือ 

Reductant หรือสารตา้นอนุมูลอิสระปัจจุบนัอนุมูลอิสระมาจากทั้งออกซิเจนและไม่ใช่

ออกซิเจนจึงเรียกรวมๆวา่ Free Radical สารตา้นเรียก  Anti Free Radical, Reductant, 

Reducing  agent, Antioxidant, AO, Antox (ความหมายเดียวกนัคือ สารตา้นอนุมูล

อิสระ) 



 อนุมูลอิสระเป็นตัวทําลายเซลล์ ดังน้ันคนเราจึงควรได้รับสารต้านอนุมูลอิสระ

เพือ่ส่งผลให้อายุยืน แข็งแรง แก่ช้าและตายช้า 

          สารตา้นอนุมูลอิสระแต่ละชนิดอยูก่ระจดักระจายในอวยัวะ เน้ือเยือ่ต่างๆกนั 

เช่น วติามินซี ละลายในส่วนท่ีเป็นนํ้ า วติามินอี ละลายในไขมนัซ่ึงก็อยูใ่นเน้ือเยือ่

ไขมนัต่างๆ พร้อมทาํหนา้ท่ีจบัอนุมูลอิสระในรัศมีท่ีประจุอิเล็กตรอนดึงดูดกนัได้

เท่านั้น จึงจาํเป็นตอ้งมีสารตา้นอนุมูลอิสระหลายชนิดและจาํนวนเพียงพอ กระจดั

กระจายอยูท่ ัว่ไป 

 ตัวอย่างของสารต้านอนุมูลอิสระได้แก่ วิตามินเอ วิตามินอี วิตามินซี วิตามินคิว

(CoQ10) โอพซีี(OPC) และเกลือแร่ต่างๆ 

ตัวอย่างสารต้านอนุมูลอิสระท่ีควรทราบ 

1. วิตามินอี มีมากในผัก เมล็ดพืช เช่น งา 

ทานตะวนั ฟักทอง ขา้วโพด นํ้ ามนัพืช ถัว่ แป้ง

สาลี เนยเทียม เน้ือสัตว์ และนม ช่วงเวลาท่ี

รับประทานวิตามินอีท่ีดีท่ีสุดคือรับประทาน

พร้อมอาหาร โดยเฉพาะอาหารท่ีมีนํ้ ามนัจะ

ช่วยให้การดูดซึมวติามินอีไดดี้ขึ้น 

2. วติามินซี ช่วยสร้างคอลลาเจน อนัเป็นองคป์ระกอบของเน้ือเยือ่ ถา้มีปริมาณน้อยก็

จะไม่สร้างคอลลาเจน ขบวนการซ่อมแซมจะเช่ืองชา้ไร้ประสิทธิภาพ กระดูกอ่อน เอ็น

และผนงัหลอดเลือดจะอ่อนแอตามไปดว้ย มีผลทาํให้แบคทีเรีย และไวรัสแทรกซึมเขา้



สู่ร่างกายไดง่้ายเกิดการอกัเสบติดเช้ือตามมา การทาํงานของวติามินซีจะตอ้งมีวิตามินอี

ร่วมดว้ยเสมอ โอพีซีก็มีผลส่งเสริมการทาํงานของวติามินซีมาก 

3. เบตา้แคโรทีน พบมากในมะละกอ แครอท แคนตาลูป เน้ือสัตว ์เนยเหลว และเนย

แข็ง การใช้เบต้าแคโรทีนสกัดเด่ียวๆพบว่าก่อมะเร็งได้ จึงควรเลือกจากอาหาร

ธรรมชาติเท่านั้น 

4. ซีลีเนียม เป็นแร่ธาตุท่ีพบในร่างกายขาดไม่ได ้เพราะเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเอนไซม์

กลูตาไธโอน เปอร์ออกซิเดส (Glutathione Peroxidase) ซ่ึงเป็นเอนไซม์ท่ีสําคญัในการ

กาํจดัอนุมูลอิสระท่ีเกิดขึ้นในร่างกาย แหล่งอาหารทีมีซีลีเนียมพบมากใน ยีสต ์ขนม

ปัง เน้ือสัตว ์อาหารทะเล บร็อคโคล่ี เห็ด กระเทียม ร่างกายตอ้งการวนัละประมาณ 50-

200mcg ถา้ไดรั้บมากเกินไปทาํให้มีอาเจียน ทอ้งร่วง ผมร่วง ฟันและเล็บหลุด เลือด

จาง ดีซ่าน 

5. ชาเขียว มีอณูประจุในสภาพเฉ่ือย ไม่วิ่งไปจบัในเน้ือเยือ่ปกติ แต่พร้อมรับอนุมูล

อิสระทั้งหลาย จึงจดัเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระท่ีดี ชาแบ่งเป็น 3 ประเภท 

-ชาเขียว (Green tea) ผลิตจากใบชาสด ไม่ไดผ้า่นการหมกั 

-ชาดาํ (Black tea) ผลิตจากใบชาสด ท่ีผา่นการหมกัเตม็ท่ีแลว้ 

-อู่ล่ง ผลิตจากใบชาสด ท่ีผา่นการหมกัเล็กนอ้ย 

6. EPO นํ้ ามนัดอกพริมโรสมีสารตา้นอนุมูล

อิสระ ยงัใชล้ดอาการปวดประจาํเดือนดว้ย 



 

 

7. เลซิทิน มีมากในถัว่เหลืองโดยเฉพาะท่ีหุ้มเมล็ด ไข่แดง เน้ือสัตว ์นม แต่เน้ือและนม

ลว้นเป็นส่วนผสมของไขมันอ่ิมตวั การหาเลซิทินจากเน้ือ นม ไข่ อาจไดไ้ม่คุม้เสีย

(อาจไดก้รดไขมนัอ่ิมตวัมากเกินไป) เลซิทินเป็นสารตน้กาํเนิดของอะเซทีลโคลีน มี

ความสาํคญัต่อสมองในเร่ืองความจาํ 

8. กลูตาไธโอน โคคิวเทน สังกะสี โอพีซี นํ้ ามนัปลา กรดแอลฟาไลโปอิค ฯลฯ 

9. กระดูกอ่อนปลาฉลาม/ กิงโก 
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