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ในโลกยุคปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีกำลังเฟื่ องฟู เรำต่ำงคำดหวังว่ำสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นจำก
กำรประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่นยำและเวชภัณฑ์ท่สี ร้ ำงด้ วยคอมพิวเตอร์ เรำเชื่อว่ำ “ยำมหัศจรรย์”
เหล่ำนี้จะสำมำรถแก้ ปัญหำโรคที่รักษำยำกทั้งหลำย เช่น มะเร็ง สมองเสื่อม โรคหัวใจและหลอดเลือดให้
หำยได้
ในขณะเดียวกัน เรำจะมองข้ ำมกำรแก้ ปัญหำโรคภัยไข้ เจ็บด้ วยวิธที ่งี ่ำยกว่ำ ถูกกว่ำ เช่นวิธี
ทำงโภชนำกำร เหตุเพรำะเรำมองว่ำวิธเี หล่ำนี้ง่ำยเกินไปและไม่ทนั สมัย เรำไม่เคยทรำบเลยว่ำวิทยำศำสตร์
สมัยใหม่ได้ ค้นพบควำมลับที่แสดงว่ำสำรจำกธรรมชำติหลำยชนิดมีคุณสมบัติในกำรป้ องกันหรือแม้ แต่
รักษำโรคบำงอย่ำงได้
สำรจำกธรรมชำติเหล่ำนี้บำงอย่ำงก็มีสตู รที่ซับซ้ อน บำงอย่ำงก็เรียบง่ำย แต่ละชนิดต่ำงก็มี
คุณสมบัติในกำรปกป้ องเรำให้ พ้นจำกโรคภัยไข้ เจ็บรวมทั้งควำมเสื่อมของร่ำงกำยที่แตกต่ำงกันไป
สำรเหล่ำนี้คือสิ่งมหัศจรรย์จำกตู้ยำธรรมชำติ และวิตำมิน ซี คือหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ท่วี ่ำนั้น

การเสริมสร้างคอลลาเจน
วิตำมิน ซี ช่วยสร้ ำงควำมแข็งแรงของคอลลำเจน (Collagen โปรตีนที่เป็ นตัวประสำนให้
ควำมแข็งแรง ยืดหยุ่นกับเนื้อเยื่อ ผิวหนัง ข้ อต่อ เส้ นเอ็น กระดูก กระดูกอ่อนฯ)
วิตำมิน ซี ช่วยสร้ ำงควำมแข็งแรงให้ กบั หลอดเลือด ช่วยต่อสู้กบั กำรติดเชื้อจำกไวรัส ช่วย
ป้ องกันเลือดออกตำมไรฟัน แต่น่ันคือส่วนน้ อยหรือยอดภูเขำนำ้ แข็งเท่ำนั้น
คอลลำเจนเป็ นตัวเชื่อมประสำนที่สำคัญของร่ำงกำย ดังนั้น กำรขำดวิตำมิน ซี จะทำให้ ระบบ
กำรสร้ ำงคอลลำเจนและกำรซ่อมแซมควำมสึกหรอของร่ำงกำยลดลง อันจะนำไปสู่ควำมผิดปกติหลำย
ประกำร เช่น ข้ อเท้ำบวม มีเลือดออกเป็ นจุดเล็กๆใต้ ผิวหนัง ผิวหนังดูหย่อนยำน
เมื่อคอลลำเจนที่ประกอบอยู่รอบเส้ นเลือดอ่อนแอ เส้ นเลือดจะโป่ งพอง ก็จะเกิดโรคเช่น
ริดสีดวง เส้ นเลือดขอดใต้ ผิวหนัง ที่ร้ำยกว่ำนั้น คือ หำกเส้ นเลือดเกิดโป่ งพองในอวัยวะสำคัญเช่นที่สมอง

หรือเส้ นเลือดใหญ่ของหัวใจ นั่นย่อมหมำยถึงโอกำสที่เส้ นเลือดจะแตก ทำให้ เป็ นอัมพำต มีเลือดออกใน
สมอง หรืออำจทำให้ เสียชีวิตได้
ส่วนคอลลำเจนใช้ สร้ ำงเยื่อกระดูกก็ช่วยรักษำกระดูกหัก

ความเครียดทาให้สูญเสียวิตามิน ซี
เมื่อเรำแก่ตัวลง ส่วนใหญ่จะเริ่มขำดวิตำมิน ซี กำรขำดวิตำมินดังกล่ำวจะค่อยเป็ นค่อยไป
ผู้สงู อำยุท่มี ีเลือดออกใต้ ผิวหนังเป็ นจุดเล็กๆบริเวณมือและแขน หมำยถึงมีกำรขำดวิตำมิน ซี มำก
มีข้อสังเกตว่ำ ผู้ท่เี ป็ นริดสีดวงทวำร เมื่อได้ รับวิตำมิน ซี (2 กรัม วันละ 2 ครั้ง) จะช่วยลด
กำรเกิดซำ้ ได้
นอกจำกนี้ ผู้สงู อำยุส่วนใหญ่จะขำดสำรต้ ำนอนุมูลอิสระประเภท Flavonoids ต่ำงๆควบไป
ด้ วย สำรประเภทนี้มีส่วนช่วยสร้ ำงควำมแข็งแรงของผนังหลอดเลือดเช่นเดียวกับวิตำมิน ซี
กำรบริโภควิตำมิน ซี นั้น ควรบริโภคระหว่ำงมื้ออำหำร เนื่องจำกควำมสำมำรถดูดซึมธำตุ
เหล็กได้ ดีของวิตำมิน ซี หำกบริโภคพร้ อมอำหำร เหล็กอำจถูกดูดซึมมำกเกินไป ทำให้ เกิดควำมเสี่ยงใน
กำรเกิดโรคเช่นมะเร็ง ผนังหลอดเลือดแข็ง ถูกเชื้อโรคโจมตี หรือแม้ แต่สมองฝ่ อได้
ในทำงตรงกันข้ ำม ผู้ท่เี ป็ นโรคโลหิตจำงเนื่องจำกขำดธำตุเหล็ก ควรบริโภควิตำมิน ซี พร้ อม
อำหำร เพื่อช่วยให้ เหล็กถูกดูดซึมได้ เต็มที่
ควำมเครียดทำให้ วิตำมิน ซี หมดจำกร่ำงกำยเร็ว โดยเฉพำะถ้ ำมีควำมเครียดรุนแรงและคง
อยู่นำน วิตำมินนี้จะถูกเก็บสะสมมำกไว้ ท่ตี ่อมหมวกไต ซึ่งต่อมนี้มีบทบำทสำคัญในกำรตอบสนอง
ควำมเครียด
บทบำทสำคัญอีกประกำรของวิตำมิน ซี คือ กำรรักษำแผล ถ้ ำได้ รับวิตำมิน ซี ในปริมำณสูง
แผลก็จะหำยเร็ว
กำรสูบบุหรี่จะทำให้ ร่ำงกำยสูญเสียวิตำมิน ซี เป็ นจำนวนมำกจนเกิดอำกำรขำดวิตำมิน ซี
ด้ วยเหตุน้ ี ผู้ติดบุหรี่จะมีผิวหนังที่เหี่ยวเร็ว รวมทั้งมีโอกำสเป็ นโรคเกี่ยวกับเส้ นเลือดได้ มำก
นอกจำกนี้ ผู้ท่ตี ิดบุหรี่ยังมีควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคมะเร็ง เนื่องจำกวิตำมิน ซี มีฤทธิต้ำน
อนุมูลอิสระด้ วย
กำรเสริมวิตำมิน ซี สำหรับคนกลุ่มนี้ต้องใช้ ปริมำณมำกกว่ำปกติ (500 มก. วันละ 3 ครั้ง)
ใช้สารต้านอนุมูลอิสระร่วมกันหลายชนิดจะให้ผลดีกว่า

วิตำมิน ซี เป็ นสำรต้ ำนอนุมูลอิสระพลังสูง แต่กเ็ ป็ นเพียงส่วนหนึ่งของเครือข่ำยสำรต้ ำน
อนุมูลอิสระในร่ำงกำยเท่ำนั้น
วิตำมิน ซี ละลำยในนำ้ ดังนั้นจึงไม่สำมำรถผ่ำนส่วนของร่ำงกำยที่ประกอบด้ วยไขมัน เช่น
ผนังเซลล์ หรือผนังส่วนประกอบภำยในเซลล์ (mitochondria, nucleus) ได้ นอกจำกจะมีอณูพิเศษ
(SVCT 2)พำเข้ ำไป อณูน้ ีจะช่วยควบคุมกำรดูดซึมของวิตำมิน ซี ในทำงเดินอำหำรด้ วย
วิตำมิน ซี เป็ นประเภทละลำยในนำ้ แต่จะช่วยป้ องกันกำรสูญเสียวิตำมินประเภทละลำยใน
นำ้ มัน คือวิตำมิน อี ได้ กำรสูญเสียวิตำมิน อี เกิดจำกกำรที่เซลล์ถูกโจมตีอย่ำงแรงโดยอนุมูลอิสระ(เช่น
เมื่อมีกำรอักเสบ)
วิตำมิน ซีและ อี จะทำปฏิกริ ิยำกันตลอดเวลำในขณะที่อยู่ในเนื้อเยื่อและเซลล์ ทำให้ เกิดกำร
เสริมพลังต้ ำนอนุมูลอิสระซึ่งกันและกัน ดังนั้น กำรใช้ วิตำมินทั้งสองร่วมกันจะมีประสิทธิผลดีกว่ำ ส่วนกำร
ใช้ วิตำมิน ซี เพียงตัวเดียวอำจไม่แสดงผลหรือให้ ผลลบก็ได้ ถ้ ำร่ำงกำยถูกโจมตีด้วยอนุมูลอิสระในระดับ
รุนแรง ดังเช่นที่พบในกรณีของ
 โรคของหัวใจและหลอดเลือด
 โรคภูมิค้ ุมกันทำลำยตัวเอง (Auto-immune disease)
 โรคสมองเสื่อม
 บำดแผลรุนแรง
แต่เรำควรทรำบว่ำวิตำมิน อี มีหลำยชนิด บำงชนิดก็ไม่มีคุณลักษณะต้ ำนอนุมูลอิสระเช่น DL
หรือ D-alpha tocopherol acetate ที่มีรำคำถูกเนื่องจำกพวกนี้ดูดซึมไม่ดี ดังนั้นจึงควรใช้ วิตำมิน อี
ธรรมชำติหรือกึ่งธรรมชำติ (Natural หรือ mixed tocopherol) จะดีกว่ำ
อย่าทาอาหารร่วมกับเหล็กหรือทองแดง
สำรต้ ำนอนุมูลอิสระเช่นวิตำมิน ซี (Ascorbic acid) เมื่อเผชิญกับอนุมูลอิสระในร่ำงกำย จะ
ถูก oxidized ให้ เป็ นรูปของ Dehydroascorbate (DHA) ซึ่งเป็ นอนุมูลอิสระอย่ำงอ่อน สำรนี้จะถูกเม็ด
เลือดขำวกินและถูกแปรรูปกลับไปเป็ นสำรต้ ำนอนุมูลอิสระตำมเดิมได้ วิตำมิน อี มีส่วนสำคัญในกำรแปร
รูปนี้ แต่ถ้ำในขณะนั้นมีอณูของเหล็กหรือทองแดงอยู่ด้วย DHA จะถูกเปลี่ยนไปในทำงตรงข้ ำม คือ
กลำยเป็ นสำรที่ให้ อนุมูลอิสระอย่ำงแรงและเป็ นอันตรำย (Hydroxyl radical)
ดังนั้น จึงควรระวังเป็ นพิเศษถ้ ำจะบริโภคอำหำรเสริมหรือวิตำมินรวมที่มีเหล็กและ/หรือ
ทองแดงอยู่ด้วย นอกจำกนี้ ควรระวังกำรปรุงอำหำรด้ วยภำชนะที่เคลือบด้ วยเหล็กหรือทองแดง รวมทั้ง
กำรใช้ หม้ อ และกระทะอลูมิเนียม

กำรทำครัวด้ วยภำชนะเหล็กกล้ ำ (Stainless steel) จะดีท่สี ดุ
ยังมีสำรต้ ำนอนุมูลอิสระอีกตัวหนึ่ง (Glutathione) ที่ทำหน้ ำที่คล้ ำยวิตำมิน อี ในกำรป้ องกัน
ไม่ให้ วิตำมิน ซี ถูกแปรรูปในร่ำงกำย และกำรใช้ สำรต้ ำนอนุมูลอิสระประเภท Flavonoids จะช่วยเพิ่ม
ระดับของ Glutathione ในเซลล์ได้
โลหะที่เป็ นพิษ เช่นปรอท จะทำให้ ระดับของ Glutathione ต่ำลง และยังขัดขวำงไม่ให้
Glutathione ที่ถูกเปลี่ยนรูปไปแล้ ว (oxidized) กลับคืนสภำพเดิมได้
หลอดเลือดช่วยรักษาการไหลเวียนของเลือด
หลอดเลือดประกอบด้ วยชั้นของเนื้อเยื่อหลำยชั้นที่ถูกออกแบบมำให้ สำมำรถปรับระดับกำร
ไหลเวียนของเลือดให้ เหมำะสมกับควำมต้ องกำรของอวัยวะต่ำงๆในร่ำงกำยภำยภำยใต้ สภำนะกำรณ์
ต่ำงๆกัน เรำอำจจะคิดว่ำหลอดเลือดเป็ นเพียงท่อธรรมดำที่ช่วยส่งผ่ำนเลือด แต่ควำมจริง หลอดเลือดมี
โครงสร้ ำงที่ซับซ้ อนและมีประโยชน์มำกกว่ำที่คิด
เมื่อหัวใจสูบเลือดผ่ำนเส้ นเลือดแดงใหญ่ต่อไปยังโครงข่ำยของเส้ นเลือดสู่อวัยวะต่ำงๆ ถ้ ำ
เส้ นเลือดเป็ นเพียงท่อธรรมดำ ควำมดันโลหิตก็จะพุ่งสูงจนติดเพดำนทุกครั้งที่หัวใจทำงำน แล้ วจะตกลง
ทันทีจนเกือบเป็ นศูนย์ระหว่ำงช่วงของกำรสูบฉีด นั่นคือควำมพินำศอย่ำงไม่ต้องสงสัย แต่ควำมจริงไม่ได้
เป็ นเช่นนั้น ทั้งนี้เพรำะผนังด้ ำนในของหลอดเลือดมีกลไกที่สำมำรถรับรู้ควำมดันแล้ วจัดกำรปรับให้ อยู่ใน
ระดับปกติได้ หลอดเลือดจะขยำยและหดตัวตำมจังหวะและตำมควำมต้ องกำรของร่ำงกำยในขณะนั้นๆ
เช่น เมื่อเรำเปลี่ยนท่ำจำกนั่งเป็ นยืน หลอดเลือดก็จะปรับขนำดของท่อให้ เหมำะสมสำหรับควำมดันที่
เปลี่ยนแปลง ทำให้ เรำไม่ร้ ูสึกหน้ ำมืด
วิตำมิน ซี ช่วยผ่อนคลำยกล้ ำมเนื้อของเส้ นเลือด จึงทำให้ ควำมดันเลือดลดลง
นอกจำกวิตำมิน ซี ยังมี Collagen ซึ่งช่วยให้ หลอดเลือดแข็งแรง มีควำมยืดหยุ่น ทำให้ ไม่
แตกเมื่อควำมดันสูงมำก ถ้ ำเส้ นเลือดแดงแตกในสมอง ก็จะทำให้ เป็ นลมอัมพำตได้ แต่บำงครั้งเส้ นเลือด
แดงไม่ถึงกับแตก แต่โป่ งพอง (Aneurysm) ซึ่งอำจเกิดขึ้นที่จุดไดก็ได้ ท่เี ส้ นเลือดแดงมีควำมอ่อนแอ ใน
บริเวณที่เส้ นเลือดโป่ งพองนั้น ถ้ ำดูด้วยกล้ องจุลทัศน์กจ็ ะเห็นว่ำมีช้ันบำงมำกๆของคอลลำเจนปรำกฏอยู่
คนที่เส้ นเลือดแดงโป่ งพองอำจจะมีสภำวะของกำรขำดวิตำมิน ซี มำเป็ นเวลำนำนร่วมด้ วย
นอกจำกนี้ กำรขำดวิตำมิน ซี ยังเกี่ยวข้ องกับโรคเส้ นเลือดแข็ง รวมทั้งโรคที่เป็ นผลพวง เช่น
เส้ นเลือดแตกในสมอง หรือหัวใจล้ มเหลว
วิตำมิน ซีในอัตรำสูงจะมีส่วนสำคัญในกำรป้ องกันโรคเหล่ำนี้ได้
วิตามิน ซี เสริมการทางานของระบบประสาท

สมอง รวมทั้งเซลล์สมอง เป็ นอวัยวะที่มีวิตำมิน ซี สูงกว่ำอวัยวะใดๆในร่ำงกำย และสมอง
ส่วนที่เรียกว่ำ Hippocampus และ Amygdala มีควำมเข้ มของวิตำมิน ซี สูงที่สุด
สมองส่วน Hippocampus ทำหน้ ำที่เกี่ยวกับกำรเรียนรู้และควำมจำ สมองส่วน Amygdala ทำ
หน้ ำที่เกี่ยวกับปฏิกริ ิยำตอบโต้ ควำมเจ็บปวดและควำมกลัว วิตำมิน ซี มีควำมสำคัญต่อกำรทำงำนของ
สมอง 2 ส่วนนี้
วิตำมิน ซี ช่วยในกำรผลิตสำรที่ใช้ ในกำรส่งข้ อมูลของสมอง (Dopamine, norepinephrine)
ที่ทำหน้ ำที่รักษำอำรมณ์ ทำให้ มีสมำธิ และช่วยรักษำระดับของภูมิค้ ุมกัน
ดังนั้น วิตำมิน ซี จึงมีควำมสำคัญสำหรับ กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ พฤติกรรม รวมทั้งควำมจำ
ของเรำ
มีกำรศึกษำในหนูทดลองพบว่ำ หำกลูกอ่อนในครรภ์ขำดวิตำมิน ซี จะทำให้ เซลล์ประสำทใน
Hippocampus หำยไปมำก เมื่อเกิดมำก็จะมีควำมจำไม่ดี และจะเรียกคืนไม่ได้ ด้วยวิตำมิน ซี
ทำไมเรื่องนี้จึงมีควำมสำคัญ ?
เพรำะหญิงมีครรภ์หลำยคนพยำยำมจะลดนำ้ หนักระหว่ำงตั้งครรภ์โดยกำรลดอำหำรซึ่ง
หมำยถึงมีโอกำสขำดวิตำมิน ซี ไปด้ วย จึงอำจเป็ นผลร้ ำยต่อทำรกที่จะเกิดมำ ดังนั้น หญิงตั้งครรภ์ควร
เสริมอำหำรด้ วยวิตำมินต่ำงๆให้ สมดุล และในจำนวนนั้น ควรมีวิตำมิน ซี ด้ วย อย่ำงน้ อยวันละ 500 มก.
วิตำมิน ซี จะช่วยลดควำมเครียดได้ ดีไม่แพ้ ยำลดควำมเครียดอื่นๆ กำรขำดวิตำมิน ซี จะทำ
ให้ เกิดปฏิกริ ิยำรุนแรงเมื่อใช้ ยำกระตุ้นประสำทเช่นยำบ้ ำ Amphetamine ปฏิกริ ิยำรุนแรงเป็ นสำเหตุให้
สมองถูกทำลำยได้
ความสัมพันธ์กบั โรคสมองเสือ่ ม (Alzheimer disease)
มีหลักฐำนว่ำ กำรขำดวิตำมิน ซี ช่วยป้ องกันสมองเสื่อมด้ วยกำรสร้ ำงควำมเสถียรให้ กลไกที่
เรียกว่ำ Blood-brain barrier โรคสมองเสื่อมเกิดจำกควำมบกพร่องของกลไกนี้
วิตำมิน ซี จะช่วยลดกำรอักเสบของเนื้อสมองรวมทั้งช่วยลดกำรเกิดลมอัมพำต คนชรำที่เป็ น
โรคนี้มักจะมีสภำวะกำรขำดวิตำมิน ซี ร่วมด้ วย
ที่น่ำแปลกใจคือ พบว่ำโรคเหงือกอักเสบเรื้อรังมีควำมสัมพันธ์กบั กำรเกิดลมอัมพำต หัวใจ
ล้ มเหลว หรือหลอดเลือดแข็งตัวด้ วย และกำรบริโภควิตำมิน ซี ในอัตรำสูงจะช่วยลดกำรอักเสบของเหงือก
คนมีอายุมีความเสีย่ งมากขึ้ น

มีโรคของระบบประสำทบำงอย่ำงที่ดีข้ นึ ได้ ด้วยกำรบริโภควิตำมิน ซี ในอัตรำสูง เช่น โรค
ลมชัก ที่สำคัญคือ จะป้ องกันไม่ให้ สมองเสียหำยจำกผลของลมชัก
สำรต้ ำนอนุมูลอิสระประเภท Flavonoids หลำยตัว รวมทั้งแมกนีเซียม ก็มีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกัน
วิตำมิน ซี ในอัตรำสูงจะมีประโยชน์ในกำรลดควำมเจ็บปวด โดยเฉพำะเมื่อใช้ ควบกับ
แมกนีเซียม
คงจำได้ ว่ำวิตำมิน ซี ที่สลำยตัวในที่ๆมีเหล็กอยู่ด้วยจะทำให้ สมองอักเสบและเกิดอันตรำยได้
สมองคนสูงอำยุมีระดับธำตุเหล็กสูงกว่ำปกติอยู่แล้ ว ดังนั้น จึงมีโอกำสเกิดโรคควำมเสื่อมของสมองเช่น
Alzheimer หรือ Parkinson ได้ ง่ำย
นอกจำกนี้ วิตำมิน ซี จะช่วยป้ องกันพิษของยำฆ่ำแมลงและยำฆ่ำหญ้ ำที่มีต่อสมองซึ่งหมำยถึง
กำรป้ องกันโรคแห่งควำมเสื่อมของสมองเช่น Alzheimer หรือ Parkinson ด้ วย
ทั้งหมดนี้ หมำยถึงเรำสำมำรถเพิ่มควำมเข้ มแข็งของเครือข่ำยสำรต้ ำนอนุมูลอิสระในร่ำงกำย
ได้ โดยกำรเสริมอำหำรด้ วย
o วิตำมิน อี (ธรรมชำติ หรือ mixed tocopherol)
o วิตำมิน ซี
o แมกนีเซียม (ผักใบเขียว)
o สำรประเภท Carotenoids (ผลไม้ สเี หลือง)
o กรดไขมัน R-lipoic acid (anti-oxidant)
o Flavonoids (ในพืชผักหลำยชนิด)
วิตามิน ซี ชนิดต่างๆ
วิตำมิน ซี ที่ร้ ูจักกันโดยทั่วไปนั้นมี 2 รูป คือเป็ นกรด Ascorbic หรือเป็ น Ascorbate รูปหลัง
ดูดซึมได้ ง่ำยกว่ำ
กรด Ascorbic อำจสร้ ำงปัญหำได้ หลำยประกำรด้ วยควำมที่เป็ นกรด เช่นทำให้ ฟันสึก หรือ
ท้องเสีย และถ้ ำมีปริมำณมำกจะไปกระตุ้นไวรัสที่หลบซ่อนอยู่ เช่น เริม หรือแผลในช่องปำก ให้ กำเริบได้
ส่วน Ascorbate ควรใช้ ควบกับแมกนีเซียม หรือแคลเซียม จะช่วยกำรดูดซึม ช่วยป้ องกัน
อนุมูลอิสระ และสำมำรถผ่ำนเข้ ำสู่สมองได้ ดี
วิตำมิน ซี สลำยตัวได้ ง่ำย ซึ่งจะทำให้ คุณประโยชน์ในกำรต้ ำนอนุมูลอิสระลดลง
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