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อาหารตานอนมุลูอสิระพบมากในพชืผกั ซึง่การ

บรโิภคอาหารทีม่สีารตานอนมุลูอสิระจะสงผลดตีอรางกาย
คือชวยลดอัตราเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจและ
หลอดเลือด ตอกระจก และชะลอความแก โดยสารตาน
อนมุลูอสิระทีส่ำคญัไดแก 1.) วติามนิอ ีซึง่พบมากในน้ำมนั
จากเมลด็พชืตาง ๆ 2.)  วติามนิซ ีพบมากในผกัใบเขยีว
ทัว่ไป  3.)  แคโรทนีอยด  ซึง่มหีลายชนดิไดแก เบตาแคโรทนี
ทีพ่บมากในพชืสเีหลอืงสม ไลโคพนี พบมากในมะเขอืเทศ
แตงโม  สวนแซนโทฟลล  เชน ลทูนีและซแีซนทนี พบมาก
ในผักขม  บรอกโคลี่ และ กลุมเบตา-คริบโตแซนทีน
พบมากในมะมวง สม มะละกอ  4.)  สารประกอบฟนอลคิ
เชน ฟลาโวนอยด พบมากในชาเขยีว และแอปเปล เจนสิทนี
พบมากในถั่วเหลืองและซัลไฟด พบมากในพืชตระกูล
หวัหอม กระเทยีม พชืตระกลูกระหล่ำปล ี นอกจากสารเคมี
ทีส่ำคญัในพชืผกัแลวการบรโิภคเกลอืแรทีส่ำคญัทีช่วยลด
อนมุลูอสิระ ไดแก ทองแดง สงักะส ีแมงกานสี และซเิล
เนยีม ทัง้นีย้งัมใียอาหารซึง่จะชวยในการขบัถาย พาน้ำและ
สารพษิออกจากรางกาย ชวยลดโคเลสเตอรอลในเลอืด และ
ควบคมุระดบัน้ำตาลในเลอืด ดงันัน้ การบรโิภคอาหารทีม่ี
สารตานอนมุลูอสิระซึง่มมีากในพชืผกั-สมนุไพร แลวควร
บรโิภคอาหารใหครบ 5 หม ูหลากหลาย หมนุเวยีนกนั และ

         ประเทศไทยจดัเปนประเทศทีอ่ดุมสมบรูณดวย
อาหารพืชผัก-สมุนไพรนานาชนิด ซึ่งอาหารประเภทพืช
สมนุไพรเปนอาหารทีม่ปีระโยชนตอรางกาย ในพชืผกัจะมี
สารทีเ่รยีกวา สารตานอนมุลูอสิระหรอืสารแอนตอิอกซเิดนท
ซึง่เปนสารทีท่ำหนาทีป่องกนัการเกดิกระบวนการออกซเิดชัน่
ไดด ี หรอืกลาวไดวาสารตานอนมุลูอสิระจะชวยยบัยัง้อนมุลู
อสิระไมใหมผีลในการทำลายเซลลทีด่ ีทัง้นี้

การบรโิภคอาหารทีม่สีารตานอนมุลูอสิระมผีลดี
ตอรางกาย คอื

1. ลดอัตราเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งไดหลายชนิด
ชวยยบัยัง้การกลายพนัธุ

2. ลดโอกาสเสีย่งตอการเกดิโรคหลอดเลอืดแดง
แข็ง

3. ลดโอกาสเสีย่งตอการเกดิโรคตอกระจกในผสูงู
อายุ

4. ชะลอความเสือ่มชราของเซลล
ดังนั้น  ผูที่อยากมีสุขภาพดีและไมแกเร็วควร

ดแูลรกัษาสขุภาพอยางจรงิจงัในดานตางๆ ไมวาจะเปนการ
บรโิภคอาหาร การออกกำลงักาย การพกัผอนนอนหลบัให

ควรมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีดวย ทั้งการออกกำลังกาย
คลายความเครยีดทีพ่อเหมาะ งดหรอืลดสารเสพตดิตาง ๆ
จะสงผลทำใหมีสุขภาพที่ดีได
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เพยีงพอ ลดความเครยีด ตลอดจนพฤตกิรรมสขุภาพอืน่ๆ
ที่ทำใหสุขภาพเสื่อมโทรม ในที่นี้จะเนนเฉพาะในสวนของ
การบรโิภค โดยเฉพาะการบรโิภคพชืผกั-สมนุไพรไทย ซึง่
มวีติามนิ เกลอืแร หลากหลายชนดิ และสารเคมตีางๆจาก
พชื ทีเ่รยีกวา ไฟโตเคมคีอล (Phytochemical)สารบางชนดิ
มฤีทธเปนสารตานอนมุลูอสิระ ทัง้นีม้ารจูกัอนมุลูอสิระกอน
ดังนี้

  
อนุมูลอิสระเปนกลุมอะตอมที่มีประจุไฟฟาที่

ไมคงตัว โดยปกติอะตอมของธาตุตาง ๆ ที่มารวมเปน
โมเลกุลใหญจะมีประจุไฟฟาบวกและประจุไฟฟาลบ
มสีมดลุกนัพอดจีงึทำใหโมเลกลุนัน้ ๆ คงสภาพอยไูดเปน
ปกต ิถามเีหตทุำใหเกดิการสญูเสยีอเิลก็ตรอน โมเลกลุกเ็กดิ
อนุมูลอิสระทำใหไมคงตัวการแยงอิเล็กตรอนจากโมเลกุล
ของเซลลเปนบริเวณกวาง อนุมูลอิสระมีความไวในการ
ทำปฏกิริยิามากจงึสามารถทำใหเกดิสิง่ตาง ๆ  ในรางกายได
มากมายและตอเนือ่ง ถาปฏกิริยิาเกดิขึน้จนไมอาจควบคมุ
ไดกย็อมเกดิผลเสยีตอสขุภาพ โดยเฉพาะเมือ่ทำปฏกิริยิากบั
สวนประกอบของเซลลไมวาจะเปนกรดไขมันไมอิ่มตัว
โปรตนี คารโบไฮเดรต ถาโมเลกลุโปรตนีเปนโครงสรางของ
เซลลเกดิอนมุลูอสิระขึน้ จะสงผลใหเซลลเสือ่มสลาย อนมุลู
อสิระนีเ้ชือ่วามผีลตอการอกัเสบ และการทำลายเนือ้เยือ่ใน
ระยะสัน้  ในระยะยาวอาจมผีลตอการเสือ่มหรอืการแกของ
เซลล ซึง่เปนขบวนการทีท่ำใหเกดิความแกขึน้ ทำใหผวิหนงั
เหี่ยวและเกิดโรคตาง ๆ ได เชน หลอดเลือดแข็งตัว
ตอกระจก ถาเกดิในสวนของด ีเอน เอ ซึง่เปนสวนควบคมุ
คณุลกัษณะทางพนัธกุรรมของเซลล ทำใหเกดิการผาเหลา
ของเซลลที่ผิดเพี้ยนไปเกิดเปนโรคมะเร็งได เปนตน
นอกจากนีอ้นมุลูอสิระจะเขาไปทำลายเซลลไปเรือ่ย ๆ  ทำให
รางกายเสื่อมโทรมและรวงโรยไปตามวัยที่เพิ่มขึ้น

⌦
อนุมูลอิสระ เปนอนุมูลที่สามารถเกิดขึ้นไดเอง

เมือ่รางกายไดรบัสารอนิทรยีบางอยาง โดยโมเลกลุของสาร
ตัง้ตนถกูกระตนุดวยความรอน และหรอืไดรบัอเิลคตรอน
จากสารรดีวิซ หรอืถกูกระตนุดวยเอนไซมทำใหเกดิอนมุลู
อสิระ เนือ่งจากอนมุลูอสิระเปนโมเลกลุทีไ่มคงตวั เมือ่เกดิ
แลวจะวิง่ไปยงัเซลลตาง ๆ  และแยงอเิลคตรอนมาเปนของ
ตนเอง เพื่อใหคงสภาพอยูได ประเด็นสำคัญตอการเกิด
ปฏกิริยิาของอนมุลูอสิระเหลานีจ้ะเกดิอยางตอเนือ่ง ดงันัน้
เมือ่เกดิอนมุลูอสิระแมเพยีง 1 ตวั กส็ามารถทำใหเกดิอะไร
ตอไปไดมาก

อนมุลูอสิระม ี4 ชนดิ
1. ซปุเปอรออกไซด  อนมุลูอสิระชนดินี ้เกดิขึน้

เมื่อไมโตคอนเดรีย ในเซลลนำออกซิเจนออกมาใชเปน
พลังงาน ดังนั้น ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู ยอมหนีไมพนที่
จะเกิดอนุมูลอิสระชนิดนี้ในตัว

2. ไฮโดรเจนเปอรออกไซด เปนสารที่มีความ
เสถยีรพอประมาณคอืมากกวาซงิเลทออกซเิจนและไฮดรอซลี
เรดคิลั จงึปลอยอเิลคตรอนออกมาทำใหมพีษิ  คนเรานำมา
เปนยาฆาเชือ้โรค  น้ำยาซกัผาขาว เปนตน

3. ซิงเลทออกซิเจน เปนอนุมูลอิสระที่สามารถ
กอปฏกิริยิาออกซเิดชัน่รนุแรง เกดิขึน้ในรางกายไดเมือ่รบั
รังสีเอกซ รังสีอัลตราไวโอเลท จะเกิดซิงเลทออกซิเจน
จำนวนมาก

4. ไฮดรอซีล เรดิคัล เปนอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์
ทำปฏกิริยิาออกซเิดชัน่รนุแรงทีส่ดุ ทำใหรางกายแกเรว็ เกดิ
โรคมะเรง็และเกดิโรคในผสูงูอายุ

อนุมูลอิสระมาจากทั้งภายนอกรางกาย ไดแก
มลพิษในอากาศ โอโซน ไนตรัสออกไซด ไนโตรเจน
ออกไซด ฝุน ควันบุหรี่ อาหารที่มีกรดไขมันไมอิ่มตัว
แสงแดด ความรอน รงัสแีกมมา  คลืน่แมเหลก็ไฟฟาจาก
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อุปกรณไฟฟาในปจจุบัน เชน โทรทัศน คอมพิวเตอร
โทรศัพทมือถือ ฯลฯ ยาบางชนิด สารปรุงแตงอาหาร
แบคทีเรีย ไวรัส ยากำจัดศัตรูพืช ทั้งนี้ การออกกำลัง
กายอยางหกัโหมจะทำใหอนมุลูอสิระเพิม่ขึน้ดวย เพราะเมือ่
ออกกำลงักายหรอืเลนกฬีาอยางหกัโหมทำใหตองหายใจเขา
ปอดมากขึ้น อนุมูลอิสระจะเพิ่มขึ้นในรางกายมากกวา
ปกตดิวย จนเปนอนัตรายตอสขุภาพ อนมุลูอสิระทีเ่กดิขึน้
ในรางกายซึ่งเปนผลมาจากกระบวนการเมตาบอลิซึมของ
รางกายเอง
             โดยทัว่ไปรางกายมรีะบบปองกนัตามธรรมชาติ
อยู 2 ระบบ คือ ระบบการปองกันที่อาศัยเอนไซมใน
รางกาย และระบบทีไ่มตองการเอนไซม ซึง่ระบบทีต่องการ
เอนไซมจะมีเอนไซมที่สามารถยับยั้ยและทำลายฤทธิ์
ของอนมุลูอสิระได มอียางนอย 3 ชนดิ ไดแก 1. ซเุปอร
ออกไซดดสิมวิเทส ทีม่สีงักะส ีทองแดง แมงกานสิ เปนองค
ประกอบ 2. คาทาเลส 3. กลูตาไธโอนเปอรออกซเิดส ม ีซเิล
เนียมเปนองคประกอบ ดังนั้น รางกายควรไดรับเกลือแร
เหลานี้อยางเพียงพอ  ระบบจึงจะทำงานไดอยางมี
ประสทิธภิาพ สวนระบบทีไ่มใชเอนไซมจะเกีย่วของกบัสาร
ตานอนุมูลอิสระ

จากการศึกษาวิจัยพบวารางกายมีวิธีการกำจัด
อนมุลูอสิระทำไดโดยวธิกีารธรรมชาตบิำบดั โดยเนนหลกั
บรโิภคอาหารใหถกูสวนและมสีารตานอนมุลูอสิระ ซึง่มมีาก
ในอาหารประเภทพชืผกั-สมนุไพรซึง่จะชวยปองกนัรางกาย
จากอนุมูลอิสระ ทั้งนี้ ควรจะมีการจัดความสมดุลของ
รางกายและจิตใจดวย

⌫
สารตานอนมุลูอสิระทีส่ำคญั ไดแก
1.  วติามนิอ ีเปนวติามนิทีล่ะลายในไขมนั เปน

ตวัขดัขวางปฏกิริยิาลกูโซ ของการเกดิออกซเิดชัน่ในไขมนั
ทีไ่มอิม่ตวั ซึง่พบมากในน้ำมนั จากเมลด็พชืตาง ๆ  เชน

ขาวโพด ทานตะวนั ดอกคำฝอย ถัว่เหลอืง รำขาว เปนตน
นอกจากนี ้พบในถัว่ตางๆ ปลา เนือ้สตัว (โดยเฉพาะตบั)
สวนในผักที่มีสีเขียวปนเหลืองก็พบบางแตไมมากนัก
ปรมิาณทีแ่นะนำสำหรบัคนไทยคอื 15 มลิลกิรมัตอวนั

2 .  วิตามินซี เปนวิตามินที่ ละลายน้ำ ได
มีคุณสมบัติในการทำลายฤทธิ์อนุมูลอิสระและยังทำงาน
รวมกับวิตามินอี โดยชวยรักษาสภาพของวิตามินอีใหยัง
คงทำหนาทีไ่ด พบมากในผกัใบเขยีวทัว่ไป โดยใบเขยีวมี
วติามนิซมีากกวาใบสอีอน ผลไมรสเปรีย้ว เชน มะขามปอม
สม มะขาม ฝรัง่ ฯ แตกไ็มจำเปนตองมรีสเปรีย้วเทานัน้ ที่
มีวิตามินซี ทั้งนี้วิตามินซีสลายตัวไดงายมากเมื่อถูกความ
รอน การบริโภคผัก ผลไมสดจึงจะไดประโยชนมากกวา
ปรมิาณทีแ่นะนำสำหรบัผหูญงิ 75 มลิลกิรมัตอวนั ผชูาย
90 มลิลกิรมัตอวนั

3. แคโรทีนนอยด เปนสารสำคัญที่พบใน
คลอโรพลาสตของพืช

3.1 เบตา-แคโรทนี สามารถจบัอนมุลูอสิระ และ
ออกซิเจนพลังงานสูงทำใหมีพลังงานลดลงและมีความไว
ในการทำปฏกิริยิา หรอืทำใหเกดิการเปลีย่นแปลงของเซลล
ในรางกาย ลดลง พบมากในพชืสเีหลอืงสม หรอืเขยีวสม
เชน ผกัใบเขยีวทัว่ไป ฟกทอง แครอท เปนตน ซึง่จดัอยู
ในกลุมของวิตามินเอพบมากในพืชสีเหลืองสม หรือเขียว
เขม เชน ผกัใบเขยีวทัว่ไป ฟกทอง แครอท เปนตน ซึง่จดั
อยูในกลุมของวิตามินเอ

3.2 ไลโคปน พบมากในมะเขอืเทศ แตงโมและ
ฝรั่ง

3.3 แซนโทฟลล เชน ลทูนี ซแีซนทนิ และเบตา-
ครปิโตแซนทนิ ซึง่ลทูนีและซแีซนทนิปองกนัการเสือ่มของ
สายตา ลทูนีพบมากในผกัใบเขยีว อลัฟาฟา ผกัขม บรอ็ค
โคลี่  ปวยเลง ผลไมตระกูลสม ไขแดง สวนซีแซนทิน
พบมากในขาวโพด  สวนเบตา-คริปโตแซนทินพบมากใน
มะมวง สม มะละกอ
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4. สารประกอบฟนอลคิ พบไดทัว่ไปในพชืแทบ
ทกุชนดิ สารตานอนมุลูอสิระในกลมุนี ้ไดแก พลาโวนอยด
พบมากในชาเขยีว แอปเปล (มสีารคาเทชนิ) ถัว่เหลอืง และ
ผลติภณัฑจากถัว่เหลอืง   เมือ่บรโิภคถัว่เหลอืง แลวจะได
สารที่มีส วนประกอบที่ทำหน าที่คล าย เอสโตรเจน
(Phytoestrogen) เชน สารเจนสิทนีทีม่ผีลดตีอหญงิวยัหมด
ประจำเดอืน และลดการเกดิมะเรง็บางชนดิ เชน มะเรง็เตา
นม นอกจากนี้ยังมีกรดคลอโรจินิคและกรดคาแฟอิคซึ่ง
พบมากในชา กาแฟ กรดแกลลคิพบมากในผกัพืน้บาน เชน
กระถิน่  ผกัชลีอม ผกัหนามปยูา  สะระแหน  กรดซแีนพพคิ
พบมากในหญาหวาน เปนตน

สารประกอบกลุมซัลไฟดและไทออลซึ่ งมี
คณุสมบตัใินการยบัยัง้จลุนิทรยีและกระตนุการทำงานของ
เอนไซมบางชนดิ ทีเ่กีย่วของกบัการกำจดัสารพษิ ซึง่พบมาก
ในพชืตระกลูหวัหอม กระเทยีม และพชืตระกลูกระหล่ำ

สารสเตอรอล ซึง่ชวยลดการเกดิมะเรง็บางชนดิ
และชวยลดโคเลสเตอรอลในเลือดที่พบในผัก ผลไม พืช
ตระกลูถัว่ เปนตน

นอกจากนี้ยังมีกรดแทนนิคและกรดเอลละจิค
ซึง่พบในพชืเครือ่งเทศและสมนุไพรหรอืผลไม เชน สตรอ
เบอรี่ เชอรี่ และองุน และสารอื่นๆ ในกลุมนี้ที่พบในผัก
พื้นบานของไทย นอกจากนี้ในเมล็ดพืช เชน เมล็ดงา
มเีซซามนี ซึง่ชวยกำจดัอนมุลูอสิระดวย

นอกจากการบรโิภคสารตานอนมุลูอสิระแลวควร
บรโิภคเกลอืแรจำพวกสงักะส ีทองแดง แมงกานสิ และซเิล
เนยีมดวย โดยเฉพาะซเิลเนยีมซึง่เปนสารเสรมิฤทธิใ์หกบั
วิตามินอี ดังไดกลาวขางตนแลว ปริมาณที่แนะนำมีดังนี้
ทองแดง 900 ไมโครกรัมตอวัน สังกะสี ผูหญิง 1.8
มลิลกิรมั และผชูาย 2.3 มลิลกิรมั ตอวนั ซเิลเนยีม 55
ไมโครกรัมตอวัน

ทั้งนี้นอกจากสารตานอนุมูลอิสระแลว พืชผัก
ยังมีใยอาหารที่เปนประโยชนตอรางากย เชน เซลลูโลส
เฮมิเซลลูโลส ลิคแนน เพคติน กลูโคแมนแนน กูลแคน
เปนตน ซึ่งใยอาหารนี้ไมถูกยอยในระบบทางเดินอาหาร
และถกูขบัถายเปนอจุจาระ ทำใหขบัถายไดงาย และพาน้ำ
และสารพษิออกจากรางกาย ชวยลดระดบัของโคเลสเตอรอล
ในเลือด ตลอดจนชวยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดใน
ผปูวยเบาหวาน และชวยปองกนัมะเรง็บางชนดิดวย และ
ในปจจบุนัไดมกีารกลาวถงึเอนไซมทีม่อียใูนอาหารซึง่พบวา
มีประโยชนตอรางกายอีกดวย เชน มะละกอ มีเอนไซม
ปาเปน สบัปะรดมเีอนไซมโบรมลินิ ซึง่ชวยเริง่ปฏกิริยิาการ
ยอยของโปรตนีในทางเดนิอาหาร เรงการยอยสลายโปรตนี
คารโบไฮเดรต ใหดดูซมึเขาสรูางกายและเรงการขบัถายกาก
อาหารใหงายขึ้น ชวยปองกันทองอืด ดวยการบริโภคพืช
ผกั-สมนุไพรเปนอาหารสรางสขุภาพ ซึง่จะชวยปองกนัและ
รกัษาโรคไดหลายอยาง กระตนุระบบภมูคิมุกนัตอตานการ
เสือ่มสภาพ ปองกนัสารพษิ ปองกนัมะเรง็ ตานการอกัเสบ
แตทัง้นีก้ค็วรเลอืกบรโิภคพชืผกั-สมนุไพรปลอดสารพษิ ยา
กำจัดศัตรูพืช และศึกษาถึงประโยชน-โทษของพืชผัก-
สมุนไพรที่บริโภคดวยวาควรนำมาประกอบอาหารอยางไร
จึงจะกอใหเกิดประโยชนตอรางกาย และหากบริโภค
มากเกินไปหรือประกอบอาหารไมถูกวิธีจะสงผลเสียตอ
รางกายหรือไมอยางไร จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา
พชืผกั-สมนุไพรมปีระโยชนและผลดตีอสขุภาพซึง่ผกัทีไ่ด
ทำการวจิยัไวทีม่สีารตานอนมุลูอสิระสงูเชน ผกัติว้ ผกัขีเ้หลก็
ใบมะกอก ผกับงุนา ใบหญานาง ยอดกระถนิ ใบสะระแหน
ผกัขม มะเขอืพวง ใบกระเพรา ผกัช ีและใบโหระพา สำหรบั
ผลไม เชน องุน มะขามปอม ทับทิม กระทอน มะขาม
ลกูหย ีลกูยอ ลกูพรนุ ฯลฯ
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โดยทั่วไปลักษณะอาหารไทยจะประกอบดวยผัก เชน
น้ำพริกชนิดตางๆ ซึ่งจะมีพืชผัก-สมุนไพรเปนผักแกลม
หรอืจิม้กบัน้ำพรกิ ทัง้นีผ้กัทีบ่รโิภคสวนใหญจะเปนผกัและ
สมุนไพรพื้นบานที่หาไดทั่วไป ตามฤดูกาลจากแหลง
ธรรมชาต ิซึง่ปลอดภยัจากสารกำจดัศตัรพูชื แตผกัพืน้บาน
บางชนดิไมมจีำหนายในตลาด ทำใหคนยคุใหมขาดโอกาส
ในการบรโิภคผกัพืน้บานทีม่คีณุคา และผกับางชนดิกถ็กูลมื
เลอืนไป ซึง่เปนทีน่าเสยีดายภมูปิญญาทองถิน่ของคนสมยั
กอนนอกจากพชืผกั - สมนุไพรแลวเครือ่งดืม่บางประเภท
เชน โกโก ชอ็กโกแลต กม็สีารตานอนมุลูอสิระชนดิโพลพีนิอล
ดวย และยงัมใียอาหารและเหลก็ดวย สวนในชาเขยีว ชาฝรัง่
ชาอหูลง มสีารคาทซีนิ ซึง่เปนสารตานอนมุลูอสิระอยดูวย

ดงันัน้ การบรโิภคอาหารทีม่พีชืผกัและสมนุไพร
ไทยแลว ทำใหไดรบัสารอาหารและเคมทีีส่ำคญัตอรางกาย
แตในการบริโภคอาหารนั้น ไมใชบริโภคเฉพาะพืชผัก-
สมุนไพรเทานั้น อาจทำใหขาดสารอาหารอื่นๆ ได ดังนั้น
ควรบรโิภคอาหารใหครบ 5 หม ู โดยเฉพาะบรโิภคพชืผกั
สมนุไพรไทย และหลากหลายชนดิหมนุเวยีนกนัไป สะอาด
ปลอดภยั พอเพยีงกบัรางกายของแตละคน ตามเพศ วยั
กจิกรรม และสภาวะของรางกาย ดงัไดกลาวขางตนจากขอ
แนะนำใหบรโิภคผกัวนัละ 4 - 6  ทพัพแีตในเดก็ 1 - 12 ป
แนะนำใหบรโิภควนัละ 4 ทพัพ ีโดยน้ำหนกัของผกัจะแตก
ตางกนัไป แตโดยเฉลีย่แลว 1 ทพัพจีะประมาณ 40 - 60
กรมั สวนผลไมวนัละ 3 - 5 สวน ซึง่ผลไม 1 สวนมปีรมิาณ
ผลไมทีม่คีณุคาโภชนาการใกลเคยีงกนั โดยปรมิาณทีต่าง

กนัขึน้อยกูบัผลไมนัน้ ๆ  เชน ฝรัง่ � ผลกลาง (128 กรมั)
มะมวงสกุ � ผล (75 กรมั) มะละกอสกุ 6 ชิน้ (100 กรมั)
สบัปะรด 6 ชิน้ (108 กรมั) เปนตน ทัง้นี ้ผทูีต่องการชะลอ
ความแกก็ควรบริโภคใหไดอยางนอยตามขอแนะนำ
การบริโภคของคนไทย ซึ่งมีบางขอมูลแนะนำใหบริโภค
พืชผัก - สมุนไพร ในปริมาณสูง รวมวันละตั้งแตหาถึง
เกามือ้ เพือ่ใหรางกายไดรบัปรมิาณการตานอนมุลูอสิระใน
ระดับที่สูงพอในการกระตุน ฟนฟู และบำบัดสุขภาพของ
รางกาย แตพฤติกรรมในการดำรงชีวิตในปจจุบัน
จะสามารถทำไดหรือไม จึงมีผูแนะนำใหมีการบริโภค
ผลิตภัณฑอาหารเสริม ตาง ๆ เชน วิตามินอี วิตามินซี
ซเิลเนยีม แคโรทนีอยด วติามนิเอ หรอืสารตานอนมุลูอสิระ
อื่น ๆ ที่มีจำหนายในทองตลาด ซึ่งควรจะตองศึกษา
รายละเอยีดใหดกีอน เพราะการบรโิภคผลติภณัฑเหลานัน้
ถาไดรับมากเกินไป จะมีผลเสียตอรางกาย เกิดพิษตอ
รางกายได และทำใหเสียคาใชจายมากดวย นอกจากการ
บริโภคแลวยังมีการนำสารตานอนุมูลอิสระมาใชในครีม
บำรุงผิวนั้น จากผลงานวิจัยของผูเชี่ยวชาญดานผิวหนัง
พบวา ครมีบำรงุผวิหนงัทัง้หลายมคีวามเขมขนของสารตาน
อนุมูลอิสระต่ำมาก และการดูดซึมเขาสูผิวหนังยังไมดีพอ
การทาผวิจะชวยลดผลของแสงแดดตอผวิหนงัและปองกนั
ผิวจากการถูกทำลายแตการใชเพื่อไมใหผิวหยอนยาน
คงตองศกึษาวจิยัตอไป ดงันัน้การบรโิภคจากอาหารนาจะ
เปนวิธีที่ดีที่สุดตอสุขภาพ
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