
ปัจจุบัน มีการน าแอสตาแซนธินมาใช้ในเชิงการค้าอย่างแพร่หลาย 
โดยน ามาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
สุขภาพ ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง และอาหารสัตว์ เนื่องจากผลการศึกษา
พบว่าสารนี้มีผลท าให้เกิดปฏิกิริยาทางชีววิทยาทั้งในคนและสัตว์ 

 

แอสตาแซนธิน (Astaxanthin) เป็นสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ 
มีสีแดงส้ม จัดอยู่ในกลุ่มของแซนโทฟิลล์ (Xanthophylls) เรียกว่า 
แซนโทฟิลล์แคโรทีนอยด์ (Xantho-carotenoid) แอสตาแซนธิน 
ประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอนสายยาวที่มีวงเบต้าไอโอโนนโดยมีหมู่ 
ไฮดรอกซิลที่ปลายสายทั้งสองข้าง เมื่อหมู่ไฮดรอกซิลท าปฏิกิริยากับ
กรดไขมันเพียงข้างเดียว จะเกิดโมเลกุลแบบโมโนเอสเทอร์ และหาก
หมู่ไฮดรอกซิลท าปฏิกิริยากับกรดไขมันทั้งสองข้าง จะเป็นโมเลกุล
แบบไดเอสเทอร์ (Ciapara et al., 2006) ปัจจุบันแอสตาแซนธินมีทั้ง
ที่มาจากธรรมชาติ และสังเคราะห์ด้วยกระบวนการทางเคมี แอสตาแซนธิน
ที่มาจากธรรมชาติได้จากการสกัดจากจุลชีพ (microorganism) พืช 
และสัตว์ต่าง ๆ เช่น สาหร่ายขนาดเล็ก (Haematococcus pluvialis 
และ Chlorella vulgaris) ยีสต์ รา (Phaffia rhodozyma) แบคทีเรีย 
(Agrobacterium aurantiacum) และสัตว์กลุ่มครัสตาเซียน เช่น กุ้ง 
และปู ซึ่งสะสมแอสตาแซนธินในส่วนเปลือก (Ambati et al., 2014)  
เนื่องจากแอสตาแซนธินเป็นสารประกอบไลโปฟิลิก สามารถละลายได้
ในตัวท าละลายและน ้ามัน การสกัดแอสตาแซนธินจึงใช้ทั ้งตัวท า
ละลาย เช่น อะซิโตน กรด เช่น กรดไฮโดรคลอริก น ้ามันที่บริโภคได้ 
เช่น น ้ามันถั่วเหลือง น ้ามันข้าวโพด น ้ามันโอลิฟ และใช้วิธีย่อยด้วย
เอนไซม์ร่วมกับไมโครเวฟที่อุณหภูมิและเวลาเหมาะสม (Ambati et 
al., 2014) แอสตาแซนธินธรรมชาติส ่วนใหญ่ผลิตจากสาหร ่าย 
Haematococcus pluvialis โดยการสกัด 2 ขั ้นตอนซึ ่งใช้ตัวท า
ละลายอินทรีย์ที่แตกต่างกัน พบว่าการใช้กรดไฮโดรคลอริก แล้ว ตาม
ด้วยอะซิโตน ให้ปริมาณน ้ามันที่สกัดสูงสุดร้อยละ 33 โดยมีปริมาณ
แอสตาแซนธินอยู่ในน ้ามันร้อยละ 19.8 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.6 ของ
ปริมาณสาหร่าย (Dong et al., 2014) ส่วน Sanchez-Camargo et 
al (2011) ศึ กษาแอสตาแซนธ ิ นในส ่ วนเศษเหล ื อของกุ้ ง 
(Farfantepenaeus paulansis) สามารถสกัดได้แอสตาแซนธิน 5.3 
มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมน ้าหนักแห้ง และพบว่า แอสตาแซนธินที่สกัด
ได้ประกอบด้วยแอสตาแซนธินอิสระ แอสตาแซนธินโมโนเอสเทอร์ 
และแอสตาแซนธินไดเอสเทอร์  

 

 

 
ที่มา  https://www.beautyglimpse.com/all-you-need-to-
know-about-astaxanthin-and-its-anti-aging-benefits/ 
 

แอสตาแซนธินมีประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ 
(Dose et al., 2016) แอสตาแซนธินสามารถลดการเกิดภาวะเครียด
ของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ ซึ่งได้จากการวัดปริมาณกลูโคสที่สมดุลย์
กับระดับอินซูลินในเลือด (Uchiyama et al., 2002)  อนุมูลอิสระ
เป็นสาเหตุของการเกิดโรค เช่น มะเร็ง (Yuan et al., 2011) การเกิด
ออกซิเดชันของ โปรตีน ไขมัน และ ดีเอ็นเอ ในร่างกายกับอนุมูล
อิสระท าให้เกิดการเสื่อมสภาพของสารดังกล่าว ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้
เก ิดความผ ิดปกต ิของเซลล์  (Naguib and Yousry, 2000) แต่   
แอสตาแซนธินมีความสามารถต้านอนุมูลอิสระ ด้วยการให้ไฮโดรเจน 
หรืออิเล็คตรอนแก่อนุมูลอิสระโดยตรง ท าให้อนุมูลอิสระเหล่านั้น
เปลี่ยนเป็นสารที่มีความเสถียรได้ เนื่องจากแอสตาแซนธินมีลักษณะ
โครงสร้างแบบโพลิอิน คือ มีพันธะคู่สลับกับพันธะเดี่ยว ซึ่งพันธะคู่จะ
ให้อิเล ็คตรอนกับอนุมูลอิสระ แล้วเชื ่อมต่อกับโครงสร้างของ 
แอสตาแซนธิน นอกจากนี ้ที ่ปลายของวงแหวนทั ้งสองข้างของ 
แอสตาแซนธินมีหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) ซึ่งสามารถให้ไฮโดรเจนกับ
อน ุ ม ู ลอ ิ สระได ้ เช ่ นก ั น (Conn et al., 1991)  Sowmya and 
Sachindra (2012) ได้รายงานว่า  แอสตาแซนธินที่สกัดจากเปลือกกุ้ง 
(Peneaus indicus) มีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่า
วิตามินอี (α-tocopherol) 2 เท่า การบริโภคแอสตาแซนธินสามารถ
ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันในมนุษย์ดีขึ้น (Uchiyama et al., 2002) โดย
พบว ่าการก ินปลาแซลมอน 165 กร ัม ท  าให ้ร ่ างกายได ้รับ 
แอสตาแซนธิน ปริมาณ 3.6 มิลลิกรัม ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการ
ร่างกาย (Iwamoto et al., 2000) อีกทั้งการบริโภคแอสตาแซนธิน  
มีความปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียงในการบริโภค จากการใช้ทดลองใน
หนู พบว่า ไม่มีความเป็นพิษต่อหนูทดลอง (Rao et al., 2010) 
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นอกจากนี ้ งานวิจัยของ Sachindra และ Bhaskar (2008) 

พบว่า น ้าหมักจากเศษเหลือของกุ้งกุลาด า (Penaeus monodon) ที่
ความเข้มข ้นของแอสตาแซนธิน 1.0 ม ิลล ิกร ัม/ม ิลล ิล ิตร มี
ประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระ DPPH เป็นร้อยละ 40  ประโยชน์
ของแอสตาแซนธินในการเป็นสารเสริมอาหารของมนุษย์ ดังเช่น หาก
เกิดการท าลายเซลล์ของมนุษย์ โดยเซลล์เมมเบรนถูกออกซิไดซ์ 
เนื่องจากการเกิดออกซิเดชันของไขมัน แอสตาแซนธินจะแผ่ขยายไป
กับเซลล์เมมเบรนในส่วนช้ันไขมัน โครงสร้างที่เป็นวงแหวนและมีขั้วที่
ปลายวงแหวนของแอสตาแซนธินจะดักจับออกซิเจนป้องกันการ
เกิดปฏิกิร ิยาออกซิเดชันที ่ภายในของเซลล์ได้ (Oryza oil & Fat 
Chemical Co., Ltd., 2006 

การคาดการณ์ทางการค้าพบว่ามีการน าแอสตาแซนธินไป
ประยุกต์ใช้เพิ่มมากขึ้น โดยคาดว่าในปี 2566 จะมีปริมาณการน า
แอสตาแซนธินไปใช้ถึง 458,622 กิโลกรัม แอสตาแซนธินมีมูลค่าทาง
การตลาด 75 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในปี 2561 และคาดว่าจะสูงถึง 91 
ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในปี 2568 ตลาดของแอสตาแซนธินในภูมิภาคต่าง 
ๆ ได้แก่ อเมริกาเหนือ ยุโรป จีน บางส่วนในเอเชียแปซิฟิก อเมรกิาใต้ 
ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (https://www.globenewswire.com 
/news-release/2019/06/19/1871148/0/en/Astaxanthin-) 
ส าหรับประเทศไทยยังไม่มีการผลิตแอสตาแซนธินเอง แต่มีการ
น ามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว ์น  ้า สารเสร ิมอาหาร และ
เครื่องส าอาง โดยมีการน าเข้าจากต่างประเทศและมาบรรจุในประเทศ
ไทย ส านักงานอาหารและยาของประเทศไทยจัดให้แอสตาแซนธินเป็น
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีการใช้พืชเป็นส่วนประกอบ ได้แก่ แอสตา
แซนธินในสาหร่ายขนาดเล็กสีแดง และก าหนดให้บริโภคปริมาณ
แอสตาแซนธินไม่เกิน 6 มิลลิกรัมต่อวัน และมีสารละลายตกค้าง
ของอะซ ีโตน น ้อยกว่า 0.1 ม ิลล ิกร ัมต ่อก ิโลกร ัม (ส  าน ักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา, 2560) 
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