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ในแวดวงคณาจารย นิสิต นักศึกษา และบุคคล

ท่ั ว ไป  ท่ี มิ ไ ด ศึ ก ษ า วิ ช า ก า ร ท่ี เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ
วิทยาศาสตรสุขภาพ  มักจะมีคําถามอยู เสมอวา 
อนุมูลอิสระคืออะไร และมีผลกระทบตอสุขภาพ
อยางไร ผูเขียนไดรับคําถามนี้บอยมากในวงสนทนา 
และไดพยายามท่ีจะอธิบายใหผูอ่ืนทราบ แตก็ยากท่ี
จะอธิบายใหเขาใจได เนื่องจากพื้นฐานการศึกษาท่ี
แตละคนศึกษามาคนละศาสตรนั่นเอง แตหลังจาก
ไดรับคําถามหลายคร้ัง พิจารณาแลวเห็นวา หาก
ผูเขียนสามารถอธิบายเร่ืองเขาใจยากใหพอเขาใจได
งายเขา จะเปนประโยชนตอคนสวนใหญ โดยเฉพาะ
นิ สิ ตนั ก ศึ กษา ในป จ จุ บัน ท่ี มี ค านิ ยม ในการ
รับประทานอาหารท่ีมีโทษมากกวาประโยชน อาจ
เปล่ียนพฤติกรรมในการรับประทานอาหารไดบางก็
จะเปนกุศลกับคนอีกหลายคน ดวยเหตุผลดังกลาวจึง
ขอใชบทความนี้ส่ือถึงผูท่ีรักสุขภาพอยูแลว รวมถึงผู
ท่ียังไมเขาใจ หรือเขาใจแลวแตก็ยังไมอยากปฏิบัติ
เปล่ียนพฤติกรรมใหม อาจเปล่ียนพฤติกรรมได
กอนท่ีจะสายเกินการ 

 

อนุมูลอิสระคืออะไร 
 อนุมูลอิสระ (Free Radicals) หมายถึงสาร
หรือโมเลกุล ซ่ึงมีอิเล็กตรอนที่ขาดคูอยูในวงรอบ
ของอะตอม   นั่นก็ คือเปนโมเลกุลท่ีไม เสถียร
เนื่องจากขาดอิเล็กตรอน(www.th.wikipedia.org/ 
wiki/) จึงจําเปนตองใฝหาอิเล็กตรอนเพื่อมาทําให
เกิดความเสถียร ดังนั้นจึงไปแยงอิเล็กตรอนจากสาร
อ่ืนเพื่อมาทดแทน สารอ่ืนท่ีถูกแยงอิเล็กตรอนมาก็
กลายเปนสารท่ีสรางปญหา เนื่องจากจะตองไปแยง
เอาอิเล็กตรอนมาทดแทนเชนเดียวกัน ดังนั้นจึง
เกิดปฏิกิริยาลูกโซข้ึนตอเนื่อง อนุมูลอิสระจะมีอายุ
ส้ันมาก จึงจัดเปนโมเลกุลท่ีไมเสถียรและวองไวตอ
การเกิดปฏิกิริยาเคมี โมเลกุลดังกลาวนี่แหละเปนตัว
กอเกิดปฏิกิริยาลูกโซในรางกาย  ซ่ึงการเผาผลาญ
อาหารประเภทเนื้อสัตวจะมีของเสียท่ีเรียกวาอนุมูล
อิ ส ร ะ เ ป น จํ า น ว น ม า ก ( www.geocities.com/ 
hotsprings/bath/8143 /free_radical.html) 
 โดยปกติแลวมักจะกลาวถึงเฉพาะอนุมูล
อิสระท่ีเปนสาเหตุทําใหเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันใน
รางกาย แตในความเปนจริงจะมีตัวกระตุนท่ีสําคัญ

บทความวิชาการ 
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อนุมูลอิสระเหลาน้ีมาจากไหน 
 ปญหาท่ีสงสัยก็คืออนุมูลอิสระเหลานี้มา
จากท่ีใด และเกิดข้ึนไดอยางไร อาจแบงอนุมูลอิสระ
ในรางกายของมนุษยออกเปน 2 แบบงายๆ คือ 
              1. อนุมูลอิสระท่ีเกิดในรางกายของเราเอง  
เปนผลจากในรางกายของเรามีกระบวนการเผา
ผ ล าญ อ า ห า ร  ห รื อ ท่ี เ รี ย ก เ ป น ท า ง ก า ร ว า 
กระบวนการเมแทบอลิซึม (Metabolism) เกิดข้ึน
ตลอดเวลา ซ่ึงเปนผลจากปฏิกิริยาเคมีและกิจกรรม
ของเซลลในรางกาย  ท่ีตองดําเนินการตามปกติ  
ตัวอยางเชนในกระบวนการหายใจจะเกิดออกซิเจน
ท่ี มี ป ร ะ จุ ล บ ( www.vibhavadi.com/web/health_ 
detail.php?id=101) ซ่ึงก็คืออนุมูลอิสระ สารตัวนี้
สามารถรวมตัวกับไขมัน LDL (Low Density 
Lipoproteins) ไดดี และยังสามารถรวมตัวกับสาร
บางชนิดในรางกายกอใหเกิดสารพิษท่ีทําลายเน้ือเยื่อ 
หรืออาจไปเปล่ียนแปลงขอมูลทางพันธุกรรมใน     

ดี เ อ็นเอ  ทําให เซลลปกติ เป ล่ียนสภาพไปเปน
เซลลมะเร็งเปนตน 

2. อนุมูลอิสระท่ีมาจากนอกรางกาย ซ่ึงเกิด
ไดหลายปจจัยดวยกันคือ จากการไดรับเช้ือโรค เชน
การติดเช้ือไวรัสหรือเช้ือแบคทีเรีย โรคเก่ียวกับ
ภูมิคุมกัน (Autoimmune Diseases) เชน ขออักเสบ   
รูมาตอยด   จากรังสี เชนรังสีอัลตราไวโอเลต รังสี
เอ็กซ รังสีแกมมา   จากมลภาวะเชนควันบุหร่ี แกส
จากท อไอ เ สี ยรถยนต เ ช น  ไนต รัสออกไซด 
ไนโตรเจนไดออกไซด เขมาจากเคร่ืองยนต ฝุน   
จากกระบวนการประกอบอาหารเชน  การยาง
เนื้อสัตว ท่ีมีสวนประกอบของไขมันสูง การนํา
น้ํามันท่ีใชทอดอาหารท่ีมีอุณหภูมิสูงๆกลับมาใชอีก  
ทําใหเกิดอาหารประเภทเกรียม ไหม หรือเกิดจาก
การปง  ยาง    จากยาบางชนิดเชน  โดโซรูบิซิน 
(Doxorubicin) เพนนิซิลามิน (Penicillamine) พารา
เซทามอล (Paracetamol)  เปนตน 

 

รางกายได รับอนุมูลอิสระมากไปจะมี
ผลกระทบอยางไร 
 อนุมูลอิสระท่ีมีมากเกินไปจะเปนอันตราย
ตอไขมันโดยเฉพาะ LDL โปรตีน หนวยสาร
พันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ และคารโบไฮเดรต ทําให
เพิ่มความเส่ียงตอการเปนโรคหลายชนิดเชน โรค
หลอดเลือดตีบและแข็งตัว (Atherosclerosis) เกิดการ
กลาย (Mutation) ของเซลลทําใหเกิดมะเร็งบางชนิด 
โรคอัลไซเมอรหรือโรคความจําเส่ือม ทําใหเกิด
กระบวนการอักเสบ ทําใหเกิดการทําลายเน้ือเยื่อ
รุนแรงข้ึน โรคไขขออักเสบและความเส่ือมของ
รางกายดังนี้เปนตน(www.geocities.com/hotsprings 
/bath/8143/free_radical.html ) 
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 ปจจุบันนักชีววิทยาเช่ือกันวาความแกเกิด
จากการท่ีเนื้อเยื่อในรางกายคอยๆสะสมสารที่เปน
พิษตอรางกายอยางชาๆ (www.school.net.th/library/ 
snet4/cell/aging.htm) ซ่ึงมีผลทําใหทําลายสมดุล
ของรางกายท่ีควบคุมการดํารงชีวิต และสวนท่ีไดรับ
ผลกระทบมากคือดีเ อ็นเอ  การเปล่ียนแปลงใน         
ดี เ อ็นเอมีผลตอการสรางขอมูลทางพันธุกรรม
ผิดพลาดไป สงผลใหเซลลเส่ือมสภาพลงอะตอมจะ
เสถียรเม่ือมีอิเล็กตรอนเต็มวงโคจร ถาอิเล็กตรอนไม
ครบจะเกิดอนุมูลอิสระ อนุมูลอิสระมักจะเกิดข้ึน
เม่ือพันธะโคเวเลนตแตกออกเปน 2 สวนและแตละ
สวนจะมีอิเล็กตรอนแยกไปสวนละ 1 ตัว อนุมูล
อิสระจะวองไวมากและทําใหเกิดความเส่ือมสภาพ
ของเซลลในรางกาย 
 จากท่ีกลาวมาจะเห็นวาอนุมูลอิสระถูกสราง
ข้ึนมาจากกระบวนการเมแทบอลิซึมของรางกายเอง
และในสภาวะท่ีผิดปกติ เชน ภาวะของโรค หรือ
ภาวะท่ีรางกายได รับมลภาวะแวดลอม  ภาวะท่ี
ผิดปกติจะสงผลใหรางกายสะสมอนุมูลอิสระเพิ่ม
มากข้ึน ดังนั้นรางกายจึงจําเปนตองมีระบบปองกัน
ไมใหอนุมูลอิสระทําลายได ส่ิงท่ีรางกายสรางข้ึนมา
เพ่ือปกปองตนเองน้ีแหละเราเรียกวาสารตานอนุมูล
อิสระ (Antioxidants)   
 

สารตานอนุมูลอิสระคืออะไร 
 สารตานอนุมูลอิสระเปนสารพวกเอนไซม 
หรือสารอ่ืนท่ีสามารถชะลอหรือปองกันปฏิกิริยา
ออก ซิ เ ด ชันของส า ร เ ร่ิ มต นห รือ ซับส เตรต 
(Substrate) สารเร่ิมตนหรือซับสเตรตนี้ก็คือ  สารท่ี
สามารถทําปฏิกิริยาในเซลล ซ่ึงรวมถึงสารเกือบทุก
ชนิดในรางกายเชน โปรตีน  ไขมัน  คารโบไฮเดรต  

ดีเอ็นเอ  แตถาในบางสภาวะท่ีมีปริมาณอนุมูลอิสระ
มากจนระบบสารตานอนุมูลอิสระทํางานไมทันจะ
เกิดสภาวะ ท่ี เกิดปฎิกิ ริยาออกซิ เดชันสูงมาก 
(Oxidative Stress) จะสงผลกระทบตอเซลลเชน ทํา
ใหเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของดีเอ็นเอ โปรตีน 
คารโบไฮเดรต และเกิดการทําลายโมเลกุลท่ีมีพันธะ
ซัลไฮดริลฟ (S-H)  และเยื่อหุมเซลล กอเกิดผลเสีย
ตอเซลลและการทําลายเซลลทําใหเกิดความแก และ
รุนแรงไปถึงการเกิดเปนโรคเชน เสนเลือดตีบ โรค
เกี่ยวกับภูมิคุมกัน และโรคมะเร็ง 
 การทําลายโมเลกุลท่ีเปนตนเหตุของการเกิด
อนุมูลอิสระเปนกลไกของระบบตานอนุมูลอิสระ  
ซ่ึงอาจเปนผลมาจากการทํางานของระบบเอนไซม
หรือไมใชระบบเอนไซมก็ได โดยปกติสารตาน
อนุมูลอิสระจะมีอยู  2 ลักษณะคือ  สารท่ีพบใน
รางกายและสารท่ีพบในอาหาร(www.thaiclenic. 
com/antioxidant.html) 
               1. สารตานอนุมูลอิสระท่ีพบในรางกาย 
แบงออกเปน 2 แบบคือ สารท่ีเปนเอนไซม เชน       
ซูเพอรออกไซดดิสมิวเทส (Superoxide Dismutase: 
SOD)  คะทะเลส (Catalase: CAT)  กลูทาไทออน
เพอรออกซิเดส (Glutathione Peroxidase: GPX)    
กลูทาไทออนรีดักเทส (Glutathione Reductase: GR)  
กลูทาไทออนทรานสเฟอเรส(Glutathione S- 
Transferase: GST) และสารตานอนุมูลอิสระท่ีไม
จัดเปนเอนไซมเชน กลูทาไทออน (Glutathione) 
กรดลิโพอิก (Lipoic acid) เซอรูโลพลาสมิน 
(Ceruloplasmin)  แอลบูมิน  (Albumin)    ทรานส       
เฟอริน (Transferrin) แฮพโทกลอบิน (Haptoglobin) 
ฮีโมเพกซิน (Hemopexin)    กรดยูริก (Uric Acid)   
บิลิรูบิน (Bilirubin) และซิสทิน (Cysteine)  

กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 8(1): 2551 
 

30

http://www.school.net.th/library/snet4/cell/aging.htm
http://www.school.net.th/library/snet4/cell/aging.htm
http://www.thaiclenic/


2. สารตานอนุมูลอิสระท่ีพบในอาหารและ
ไมจัดวาเปนเอนไซม เชน วิตามินอี (Tocopherols) 
แคโรทีนอยด  (Carotenoids)  วิตามินซีหรือกรด
แอสคอรบิก (Ascorbic Acid) สเตียรอยด (Stearoids) 
ยูบิควิโนน (Ubiquinone) ไทออล (Thiols) อินโนซิน 
(Imosine) ทัวรีน (Taurine) ไพรูเวต (Pyruvate) กรด
แกลลิก (Gallic Acid) ฟลาโวนอยด (Flavonoids) 
โทรลอกซ (Trolox) บีเอชที (BHT) บีเอชเอ (BHA)   

 

สารตานอนุมูลอิสระมีผลดีตอรางกาย
อยางไร 
 สารตานอนุมูลอิสระจะทําลายอนุมูลอิสระ
โดยการเขาจับกับสารอนุมูลอิสระทําใหลดการ
เกิดปฏิกิ ริยา  ณ  จุดเ ร่ิมตน  หรือไมก็ยับยั้ งการ
เกิดปฏิกิริยาลูกโซ ทําใหไมเกิดปฏิกิริยา  เม่ือสาร
อนุมูลอิสระมีจํานวนนอยลง ปฏิกิริยาดังกลาวใน
ตอนแรกก็นอยลงดวย  การกระทบตอเยื่อหุมเซลล
หรือดีเอ็นเอก็เกิดนอยลง โอกาสที่จะเกิดความเส่ียง
ตอโรครายดังกลาวก็ลดลงดวย ดังนั้นผูท่ีรางกาย
ไดรับอนุมูลอิสระอยูเปนประจํายอมลดความเส่ียง
ตอการเกิดโรครายดังกลาว จึงเปนคําตอบท่ีวาทําไม
เราจะตองไปส่ียงในเม่ือเราเปนผูท่ีรูเหตุ ตามหลัก
พุทธศาสนาสอนใหแกไขท่ีตนเหตุ ไมใชปลายเหตุ  
 สารตอไปนี้ เราจึงควรรับประทานเชน 
วิตามินอี บีตาแคโรทีน (Beta-carotene) วิตามินซี 
( www.vibhavadi.com/web/health_detail.php?id=10
1)  สารดังกลาวนี้มีมากในผักและผลไมจะชวยลด
ความเส่ียงตอการกอมะเร็ง ลดการเปนโรคหัวใจขาด
เลือดและโรคอ่ืนๆอีก 
 อาหารท่ีมีบีตาแคโรทีนสูงคือ ผักใบเขียว
ทุกชนิดเชน ตําลึง ผักบุง  ผักและผลไมท่ีมีสีเหลือง

เชน ขาวโพดหวาน  แครอท  มะเขือเทศ  ฟกทอง  
มะละกอสุก  มะมวงสุก สวนอาหารท่ีมีวิตามินซีสูง
คือ ตําลึง ผักบุง พริกหยวก สม มะนาว สัปปะรด 
และผลไมท่ีมีรสเปร้ียว 
 

หลักฐานสนับสนุนวาสารตานอนุมูล
อิสระมีผลตอรางกายจริง 
 มีงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับสารตานอนุมูล
อิสระมีผลตอการคนปกติหรือผูปวยดวยโรคมะเร็ง
หรือโรคอ่ืนๆ ซ่ึงผลของการวิจัยมีท้ังไดผลและไมมี
ผลตอโรคบางอยาง แตจะขอยกตัวอยางงานวิจัย
บางสวนดังนี้  

มีการศึกษาเปนรายงานการวิจัย ถึงการให
สารตานอนุมูลอิสระและความเส่ียงตอการเปน
มะ เ ร็ ง  จากการ ศึกษากับ ผูป วยชาวจีน ท่ี เปน
โรคมะเร็ง และหญิงท่ีมีความเส่ียงสูงตอการเกิด
มะเร็ง ผลการศึกษาพบวา  การใหสารบีตาแคโรทีน 
วิตามินอี  และเซลีเนียมมีผลลดการเกิดมะเ ร็ง
กระเพาะและมะเร็งอ่ืนๆไดอยางมีนัยสําคัญ  (Blot  
et al., 1993) 

นักวิจัยกลุมหนึ่งไดศึกษาการปองกันการ
เกิดมะเร็ง โดยการใชโทโคฟรอล (วิตามินอี) และ
บีตาแคโรทีน จากการศึกษาการใหบีตาแคโรทีนพบ
วา อัตราการเปนมะเร็งปอดของคนท่ีเลิกสูบบุหร่ี
แลวเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญ แตวิตามินอีไมมีผล
อยางใด (Anonymous, 1994) 

มีการวิจัยสนับสนุนวาบีตาแคโรทีนและ   
เรตินัล (วิตามินเอ) มีแนวโนมเปนไปไดท่ีจะเพิ่ม
อัตราการเปนมะเร็งปอดและมีความสัมพันธกับสาร
ตานอนุมูลอิสระ (Omenn  et al,1994)   
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คณะแพทยกลุมหนึ่งพบวาอัตราการเปน
มะเร็งไมเปล่ียนแปลงและมีความสัมพันธกับบีตา-
แคโรทีนและใหแอสไพรินดวย (Lee et al., 1999) 

มีการทดลอง ใหวิตามินอีและบีตาแคโรทีน
กับหญิงท่ีมีอายุระหวาง 45 ปหรือสูงกวาเพื่อปองกัน
มะเร็งและโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด  พบวา
บีตาแคโรทีนหากใหเสริมในหญิงท่ีมีสุขภาพปกติ 
ไมมีท้ังประโยชนและโทษ  แตวิตามินอีจะมีผล
ตอเนื่องไปเร่ือยๆ (Hennekens et al., 1999) 

นอกจากนี้ยังมีการวิจยัพบวาผักและผลไมท่ี
มีบีตาแคโรทีนสูง ก็มีผลตอการลดอุบัติการของ
โรคหัวใจขาดเลือดไดจริง จากการวิจัยยอนหลังใน
คนไข 4,802 คนติดตามไป 4 ป (Anonymous, 1999) 

 

บทสรุป 
 จากท่ีกลาวมาท้ังหมดสรุปไดว า  นิสิต 
นักศึกษา อาจารยและบุคคลท่ัวไปผูรักสุขภาพทาน
ใดก็ตาม หรือผูอานท่ีเพ่ิงอานพบ ตลอดจนผูท่ีรูแลว
ท้ังหลายแตไมเคยปฏิบัติเลย  ควรลดความเสี่ยงตอ
การเกิดโรคตางๆ อันเนื่องมาจากสารตานอนุมูล
อิสระนาจะมีผลดีตอรางกายและอาจลดมะเร็งตางๆ 
และลดอุบัติการโรคหัวใจขาดเลือดไดจริง จาก
การศึกษาของนักวิจัยตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบันมี
ขอมูลคอนขางชัดเจนวาฤทธ์ิเดนในการปองกันจะ
อยูในรูปผักสดและผลไมมากกวาสารสกัดหรือ
วิตามินโดยตรง ดังนั้นผูเขียนจึงขอชักชวนใหทุก
ทาน  หันมาทานผักสดและผลไม ซ่ึงจะมีผลดีตอ
สุขภาพโดยตรง และมีราคาถูกกวาสารสกัดท่ีขายกัน
เกล่ือนตลาด ในทํานองเดียวกันก็ขอตอตานการ
บริโภควิตามินเม็ด รวมถึงสารสกัดท่ีโฆษณาจน
เหลือเช่ือท้ังในหนังสือ ในวารสารสุขภาพ  เว็บไซต 

หนังสือพิมพ  และอ่ืนๆ กรุณาอยาดาผู เขียนเลย 
เพราะคุณคาของผักสดและผลไมดีกวาไมรูกี่ เทา 
และยังมีกากใยท่ีชวยใหระบบการขับถายดีข้ึนอีก
มากมายสุดจะพรรณนา  
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