เรื่อง
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วัตถุประสงค์
1. ทราบถึงข้อมูลทางเภสัชวิทยาของวิตามินซี
2. ทราบถึงประโยชน์และแนวทางการน�ำวิตามินซีมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์
3. ทราบถึงอาการไม่พึงประสงค์และข้อควรระวังในการใช้วิตามินซี
• การให้อเิ ล็กตรอนแก่เอนไซม์หลายชนิดเป็นผลช่วย
ส่งเสริมการท�ำงานของเอนไซม์เหล่านี้ในการสร้าง
collagen, carnitine และ norepinephrine
• ออกฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) ท�ำให้
ป้องกันการถูกท�ำลายและการตาย (apoptosis) ของ
เซลล์ต่าง ๆ จึงส่งผลดีต่อร่างกายหลายประการ
ได้แก่ ลดการเกิดปฏิกริ ยิ า oxidation ของไขมันชนิด
low-density lipoprotein (LDL) ลดการเกิดสาร
nitrosamine ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ป้องกันการถูก
ท�ำลายของเซลล์บุหลอดเลือดด้านใน (endothelial
cell) จึงส่งผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด
• ช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กที่ทางเดินอาหาร
• กระตุ ้ น และเสริ ม สร้ า งการท� ำ งานของระบบ
ภู มิ คุ ้ ม กั น โดยการกระตุ ้ น การแบ่ ง ตั ว และเพิ่ ม
จ�ำนวนเซลล์ T-lymphocyte เพื่อตอบสนองต่อ
การติดเชือ้ และต่อต้านการอักเสบจากการติดเชือ้ ได้
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วิ ต ามิ น ซี มี ชื่ อ ทางเคมี ซึ่ ง เป็ น ตั ว ที่ อ อกฤทธิ์ คื อ
ascorbic acid เป็ น วิ ต ามิ น ที่ ล ะลายในน�้ ำ  และร่ า งกาย
ไม่ ส ามารถสั ง เคราะห์ ไ ด้ เ อง จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งได้ รั บ โดยการ
รับประทาน การเสริมวิตามินซีอาจท�ำได้โดยการรับประทานผัก
และผลไม้ที่มีปริมาณวิตามินซีสูง ได้แก่ ส้ม แตงโม มะละกอ
องุ่น แคนตาลูป บรอกโคลี กะหล�่ำปลี กะหล�่ำดอก หรือ
รับประทานวิตามินซีในรูปผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (dietary
supplement) ปัจจุบนั มีการน�ำวิตามินซีมาใช้ในทางคลินกิ อย่าง
แพร่หลาย ทั้งการป้องกันและการรักษาโรคต่าง ๆ บทความนี้
จะกล่าวถึงเภสัชวิทยา ประโยชน์ทางการแพทย์ อาการไม่พึง
ประสงค์และข้อควรระวังของการใช้วิตามินซี
เภสัชวิทยาของวิตามินซี

กลไกการออกฤทธิ์ แ ละเภสั ช พลศาสตร์ ข อง
วิตามินซี1-4
Ascorbic acid เป็นสารส�ำคัญในวิตามินซีที่ทำ� หน้าที่
เป็นตัวรีดิวซ์ (reducing agent) คือ ท�ำหน้าที่ให้อเิ ล็กตรอน
ในปฏิกริ ยิ าเคมี แล้วเกิดฤทธิต์ า่ ง ๆ (รูปที่ 1) ดังนี้

เภสัชจลนศาสตร์ของวิตามินซี
วิ ต ามิ น ซี ที่ ไ ด้ รั บ จากการรั บ ประทานจะถู ก ดู ด ซึ ม
ทีท่ างเดินอาหารบริเวณกระพุง้ แก้มโดยวิธี passive diffusion และ
ประจ�ำเดือนกันยายน 2560
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รหัส 0001-1-000-012-09-2560
จ�ำนวน 1.5 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง
วันที่รับรอง 1 กันยายน 2560
วันที่หมดอายุ 31 สิงหาคม 2561
โดย ภก.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง
สําหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม

ประโยชน์ของวิตามินซีในทางการแพทย์
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PLUS

Dehydro-L-Ascorbic Acid

L-Ascorbic Acid
Enzyme Cofactor
Collagen synthesis
Carnitine synthesis
Norepinephrine synthesis
Peptide hormone synthesis
Tyrosine metabolism

ee-

2H+
2e-

ee-

Chemical Reductant
↑Iron absorption in

gastrointestinal tract

e- e-

Antioxidant (Reduction of Harmful Free Radicals)
↓
↓
↓
↓
↓
↑

Oxidative DNA and/or protein damage
Low-density lipoprotein oxidation
Lipid peroxidation
Oxidants and nitrosamines in gastric juice
Extracellular oxidants from neutrophils
Endothelium-dependent vasodilation

รูปที่ 1 การออกฤทธิ์ของวิตามินซีต่อร่างกายระบบต่าง ๆ1
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เพิ่มระดับวิตามินซีในกระแสเลือดมากเท่าใด โดยทั่วไปพบว่า
ขนาดยาที่ท�ำให้ระดับวิตามินซีในกระแสเลือดค่อนข้างคงที่
(plateau plasma vitamin C) คือ 1,000 mg (รูปที่ 2)   
วิตามินซีในกระแสเลือดอยู่ในรูปอิสระ (free form)
ไม่จับกับโปรตีนในกระแสเลือด และถูกเมตาบอลิซึมได้เป็น
oxalic acid ซึง่ ถูกขับออกทีไ่ ตโดยการกรองทีก่ รวยไต (glomerular
filtration) และสามารถดูดกลับเข้าสูก่ ระแสเลือดผ่านทาง SVCT1
ที่ท่อไตบริเวณ proximal tubule2
อาการไม่พึงประสงค์ของวิตามินซี1,4
วิตามินซีถือเป็นวิตามินที่มีความปลอดภัยในการใช้
อาการไม่พึงประสงค์โดยทั่วไปไม่ต่างจากยาหลอก โดยเฉพาะ
การใช้ในขนาดยาที่แนะน�ำถือว่ามีความปลอดภัยมาก อย่างไร
ก็ตาม กรณีใช้วติ ามินซีในขนาดสูงอาจเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์
มากขึ้น เช่น ท้องเสีย ท้องอืด ท้องเฟ้อ เนื่องจากการได้รับ
วิตามินซีในขนาดสูงแต่เกิดการอิ่มตัวของการดูดซึม ท�ำให้
วิ ต ามิ น ซี ที่ ไ ม่ ไ ด้ ดู ด ซึ ม มี ป ริ ม าณมากขึ้ น และอยู ่ ใ นทางเดิ น
อาหารท� ำ ให้ เ กิ ด อาการไม่ พึ ง ประสงค์ ต ามมา นอกจากนี้
การได้รับวิตามินซีในขนาดสูงอาจท�ำให้เกิดนิ่วในไตในผู้ป่วย
บางรายได้ เนื่องจากมีการขับ oxalate ซึ่งเป็นเมตาบอไลท์ของ
วิตามินซีออกทางปัสสาวะมากขึ้น (hyperoxaluria) ซึ่งอาจเพิ่ม
ความเสีย่ งให้เกิดการสะสมของผลึก calcium oxalate ทีท่ อ่ ไตได้
โดยทั่ ว ไปพบว่ า มี ก ารขั บ oxalate ทางปั ส สาวะมากขึ้ น
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ดูดซึมบริเวณล�ำไส้เล็กส่วน jejunum โดยวิธี active diffusion
ซึง่ เป็นบริเวณทีม่ กี ารดูดซึมวิตามินซีมากทีส่ ดุ พบว่าการดูดซึม
โดยวิธี active transport ต้องใช้ sodium dependent vitamin C
transporter 1 (SVCT1) เป็นตัวพาเข้าสูก่ ระแสเลือด2 กรณีได้รบั
วิตามินซีในขนาดสูงพบว่ามีการลดลงของ SVCT1 (SVCT1
down regulation) จึงท�ำให้เกิดการอิม่ ตัวของการดูดซึมวิตามินซี
ได้ ส่งผลให้คา่ ชีวภาพพร้อมใช้ (bioavailability) ลดลง โดยพบว่า
ค่าชีวภาพพร้อมใช้ของการรับประทานวิตามินซีที่ขนาด 200,
500 และ 1,250 mg มีค่าร้อยละ 100, 73 และ 49 ตามล�ำดับ1
ดั ง นั้ น การให้ ข นาดวิ ต ามิ น ซี ใ นปริ ม าณสู ง มากอาจไม่ ไ ด้
Plateau Plasma Vitamin C, µmol/L
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รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดยาของวิตามินซีและ
ระดับวิตามินซีในกระแสเลือด1
2

วงการยา

ประจ�ำเดือนกันยายน 2560

CP

ww E 23
w.w 0
on
gk
arn
p

at.
c

om

ปริมาณวิตามินซีที่แนะน�ำให้รับประทานในแต่ละวัน
มี ค วามแตกต่ า งกั น ตามอายุ แ ละสภาวะของแต่ ล ะบุ ค คล
รวมถึงข้อบ่งใช้ที่ต้องการ องค์การอาหารและยาประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก าได้ อ อกค� ำ แนะน� ำ ให้ รั บ ประทานวิ ต ามิ น ซี
อย่างน้อย 60 mg/day ในประชากรทั่วไป อย่างไรก็ตาม
ในบางค� ำ แนะน� ำ ได้ แ นะให้ รั บ ประทานวิ ต ามิ น ซี ใ นช่ ว ง
100-200 mg/day หรือให้รับประทานผักและผลไม้ปริมาณ
5 หน่วยบริโภค (serving per day) เนือ่ งจากการรับประทานผักและ
ผลไม้ในปริมาณดังกล่าวมีรายงานว่าช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง
ได้1 โดย 1 หน่วยบริโภคเทียบเท่าได้กบั ผักหรือผลไม้ ½ - 1 ถ้วย
ซึง่ 5 หน่วยบริโภคจะมีปริมาณวิตามินซีประมาณ 200 mg/day
ส่วนปริมาณสูงสุดต่อวันของวิตามินซีในบุคคลทัว่ ไปไม่ควรเกิน
1 g/day อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ได้รับในขนาดสูงเกิน 1 g/day
ขึ้นไปส�ำหรับใช้ในข้อบ่งใช้เฉพาะ เช่น โรคไข้หวัด ควรดื่มน�้ำ
ในปริมาณที่มากหรือเพียงพอ และหลีกเลี่ยงการรับประทาน
ร่วมกับแร่ธาตุอื่น ๆ ในปริมาณสูง การเสริมวิตามินซีท�ำได้โดย
การรับประทานผักและผลไม้ทมี่ ปี ริมาณวิตามินซีสงู หรือกรณีที่
ต้องได้รบั วิตามินซีในขนาดสูงอาจพิจารณารับประทานวิตามินซี
ในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งแนะน�ำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่
อยู่ในรูปผสมกับ bioflavonoid เนื่องจากสารดังกล่าวจะช่วย
เพิ่มการดูดซึมวิตามินซี และยังช่วยเสริมฤทธิ์ของวิตามินซีได้
อีกด้วย

ภาวะขาดวิตามินซี (vitamin C deficiency) อาจพบ
ในผู้ป่วยที่รับประทานอาหารที่มีวิตามินซีไม่เพียงพอ หรือพบ
ในกลุม่ เสีย่ ง ได้แก่ ผูส้ งู อายุ สูบบุหรี่ ภาวะแอลกอฮอล์เรือ้ รัง และ
ภาวะเจ็บป่วยจากโรคเรือ้ รัง เช่น โรคเบาหวาน โรคไตวายเรือ้ รัง
โรคมะเร็ง ภาวะขาดวิตามินซีจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคลักปิดลักเปิด (scurvy) และอาจมีอาการเกีย่ วกับ connective
tissue และอาจท� ำ ให้ เ ลื อ ดออกได้ ส่ ว นผู ้ ป ่ ว ยที่ มี แ ผล
ความสามารถในการสมานแผลอาจลดลง ท�ำให้แผลหายช้าได้
อาการเริ่มแรกของการขาดวิตามินซีมักไม่เฉพาะเจาะจง เช่น
อ่อนเพลีย กล้ามเนื้ออ่อนแรง หายใจสั้นลง และมีอาการปวด
ตามแขนขาได้ กรณีเกิดโรคลักปิดลักเปิดพิจารณารักษาโดย
การให้วิตามินซีขนาด 300-1,000 mg/day

ประโยชน์ของวิตามินซีในทางการแพทย์
จากคุ ณ สมบั ติ ท างเภสั ช พลศาสตร์ ข องวิ ต ามิ น ซี
ดังกล่าวข้างต้น จึงมีการน�ำวิตามินซีในขนาดสูงมาศึกษาถึง
ประโยชน์ทางคลินกิ ในการรักษาและป้องกันโรคหลายชนิด เช่น
โรคไข้หวัด (common cold), โรคมะเร็ง (cancer), โรคหัวใจและ
หลอดเลือด (cardiovascular disease) และโรคเบาหวาน
(diabetes mellitus) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โรคไข้หวัด
เริม่ มีความสนใจถึงการน�ำวิตามินซีมาใช้ในโรคไข้หวัด
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 เนื่องจากขณะนั้น Pauling L ได้สรุปจาก
การศึกษาทางคลินิกขณะนั้นว่า การใช้วิตามินซีในขนาดสูง
สามารถป้องกันและรักษาโรคไข้หวัดได้6 เชื่อว่ามาจากฤทธิ์
ประจ�ำเดือนกันยายน 2560
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ภาวะขาดวิตามินซี4

ปริมาณวิตามินซีที่แนะน�ำ

PLUS

เมือ่ ใช้วติ ามินซีในขนาดสูงเกิน 1 g/day ในคนทัว่ ไปจึงแนะน�ำว่า
ไม่ควรรับประทานวิตามินซีเกิน 1 g/day หรือกรณีใช้วิตามินซี
ขนาดสูงส�ำหรับข้อบ่งใช้บางชนิด เช่น ในการรักษาโรคมะเร็ง
บางประเภทควรพิจารณาถึงประโยชน์และความเสี่ยงในผู้ป่วย
เฉพาะรายและเฝ้าระวังการเกิดนิ่วในไต โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มี
ความเสีย่ ง ได้แก่ ผูท้ มี่ กี ารท�ำงานของไตบกพร่อง หรือผูส้ งู อายุ5
เนือ่ งจากวิตามินซีเพิม่ การดูดซึมเหล็กได้ จึงอาจท�ำให้
เกิดภาวะเหล็กเกินในผู้ป่วยบางราย เช่น thalassemia major
หรือ hemochromatosis จึงต้องระมัดระวังการใช้วิตามินซี
ในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว
อันตรกิริยาระหว่างวิตามินซีและยาอื่น4
การได้รับวิตามินซีในขนาดสูงคือ มากกว่า 1 g/day
โดยทัว่ ไปจะมีผลลด pH ในปัสสาวะ ท�ำให้ปสั สาวะมีความเป็น
กรดมากขึ้น (urine acidification) จึงอาจส่งผลเปลี่ยนแปลง
การขับออกของยาบางชนิดทีไ่ ตคือ จะเพิม่ การดูดกลับทีท่ อ่ ไตของ
ยาทีม่ ฤี ทธิเ์ ป็นกรดอ่อนได้ และเพิม่ การขับออกของยาทีม่ ฤี ทธิ์
เป็นเบส เช่น อาจเพิ่มระดับยากลุ่ม non-steroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs) และ acetaminophen ได้
ส่วนอันตรกิริยาอื่นที่มีรายงาน ได้แก่ การใช้ NSAIDs หรือ
phenobarbital อาจมีผลลดระดับวิตามินซีในกระแสเลือดได้
ส่วนการใช้ warfarin ร่วมกับวิตามินซี พบว่าอาจท�ำให้ฤทธิ์
ต้านการแข็งตัวของเลือดของ warfarin ลดลงได้
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ส่วนในกลุ่มที่ออกก�ำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างหนักอาจได้
ประโยชน์จากวิตามินซีในการป้องกันการเกิดโรคไข้หวัดได้
ส�ำหรับกรณีเริ่มให้วิตามินซีหลังจากที่เกิดโรคไข้หวัดพบว่า
มีผลไม่แตกต่างจากยาหลอก
จากหลักฐานทางวิชาการในปัจจุบนั อาจสรุปแนวทาง
การใช้วิตามินซีส�ำหรับโรคไข้หวัด7-11 ดังนี้
• การรับประทานวิตามินซีเป็นประจ�ำทุกวันช่วยลด
ความรุนแรงและระยะเวลาการเกิดโรคได้ โดยที่
ในเด็กมีแนวโน้มได้ประโยชน์มากกว่าผู้ใหญ่ โดย
ประสิทธิภาพของวิตามินซีพบว่ามีความสัมพันธ์กบั
ขนาดยา โดยบางการศึกษาพบว่าการรับประทาน
วิตามินซีเป็นประจ�ำทุกวันโดยใช้ขนาดยาตั้งแต่
2 g/day อาจมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี ก ว่ า 1 g/day
ในการลดความรุนแรงและระยะเวลาในการเกิดโรค
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาทั้งประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยร่วมกัน ขนาดยามาตรฐานทีแ่ นะน�ำ
ส� ำ หรั บ โรคไข้ ห วั ด คื อ 1 g/day ส่ ว นในด้ า น
การป้องกันพบว่า การรับประทานวิตามินซีไม่ช่วย
ป้ อ งกั น การเกิ ด โรคไข้ ห วั ด ยกเว้ น ในกลุ ่ ม คนที่
ออกก�ำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างหนัก
• หากเริ่มให้วิตามินซีหลังจากที่เกิดโรคไข้หวัดแล้ว
ประโยชน์ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากผลการศึกษายังมี
ความขัดแย้งกัน จากผลการศึกษาอภิวเิ คราะห์พบว่า
ไม่ มี ป ระโยชน์ อาจเนื่ อ งมาจากความแตกต่ า ง
ของระเบียบวิธีวิจัยของแต่ละการศึกษา ในขณะที่
บางการศึ ก ษาพบว่ า การให้ วิ ต ามิ นซี ใ นขนาดสูง
6-8 g/day ภายใน 24 ชั่วโมงหลังเกิดโรคจะช่วยลด
ความรุนแรงและระยะเวลาการเกิดโรค ส่วนการให้ที่
ขนาด 3-4 g/day ไม่พบว่ามีประโยชน์ตอ่ ผูป้ ว่ ย ดังนั้น
การใช้วิตามินซีเป็นประจ�ำทุกวันจึงให้ประโยชน์
มากกว่าการรับประทานเฉพาะเมื่อเกิดโรคไข้หวัด
ขึ้นมา อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจะใช้วิตามินซี
กรณีที่เกิดโรคขึ้นมาแล้ว ควรพิจารณารับประทาน
วิตามินซีในขนาดสูง 6-8 g/day และให้ภายใน
24 ชั่วโมงหลังเกิดโรค
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ในการกระตุน้ เซลล์ T-lymphocyte เพือ่ ตอบสนองต่อการติดเชือ้
ไวรัสและยับยั้งการอักเสบจากการติดเชื้อ หลังจากนั้นจึงมี
การศึกษาทางคลินกิ ถึงเรือ่ งดังกล่าวมาอย่างต่อเนือ่ ง ตัวอย่าง
การศึกษาทางคลินกิ ทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ การศึกษาของ Hemila H และ
Chalker E7 ซึ่งเป็นการศึกษาแบบอภิวิเคราะห์ (meta-analysis)
ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของวิ ต ามิ น ซี ใ นการป้ อ งกั น หรื อ รั ก ษาโรค
ไข้หวัด โดยศึกษาการให้วติ ามินซีแบบทัง้ รับประทานเป็นประจ�ำ
ทุกวัน และแบบเริ่มรับประทานเมื่อเกิดโรคไข้หวัด จะรวบรวม
เฉพาะการศึกษาที่เปรียบเทียบระหว่างวิตามินซีและยาหลอก
โดยขนาดวิตามินซีทใี่ ช้คอื ตัง้ แต่ 0.2 g/day ขึน้ ไป ผลการศึกษา
ในแต่ละกลุม่ พบว่า 1. ด้านผลในการป้องกันการเกิดโรคไข้หวัด
จากการศึกษาทัง้ หมด 29 การศึกษา มีจำ� นวนประชากรในการศึกษา
11,306 คน พบว่ากลุม่ ทีร่ บั ประทานวิตามินซีเป็นประจ�ำทุกวัน
ไม่ มี ผ ลป้ อ งกั น การเกิ ด โรคไข้ ห วั ด เมื่ อ เที ย บกั บ ยาหลอก
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะในกลุม่ ทีม่ ภี าวะความเครียด
ทางกาย (physical stress) เช่น ผู้ที่ออกก�ำลังกายหรือเล่นกีฬา
อย่างหนัก เช่น นักกีฬามาราธอน นักสกี หรือทหาร ซึง่ มีทงั้ หมด
5 การศึกษา จ�ำนวน 598 คน พบว่ากลุ่มที่ได้รับวิตามินซี
เป็นประจ�ำทุกวันมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดน้อยกว่า
ยาหลอกถึงร้อยละ 52 ซึ่งมีนัยส�ำคัญทางสถิติ   2. ด้านผล
ในการรักษาโรคไข้หวัด โดยดูจากความรุนแรงและระยะเวลาทีเ่ กิด
โรคไข้หวัด จากผลการศึกษาทัง้ หมด 31 การศึกษา พบว่ากลุม่ ที่
ได้รับวิตามินซีเป็นประจ�ำทุกวันช่วยลดระยะเวลาที่เกิดโรค
ได้มากกว่ายาหลอกอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ โดยลดได้รอ้ ยละ
8 และ 14 ในผู้ใหญ่และเด็กตามล�ำดับ หากมาพิจารณาต่อถึง
ขนาดวิตามินซีที่ใช้ในเด็กพบว่า การใช้วิตามินซีในขนาดสูงคือ
1-2 g/day สามารถลดระยะเวลาการเกิดโรคได้มากกว่ายาหลอก
ถึงร้อยละ 18 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ด้านความรุนแรงของโรค
พบว่า กลุ่มที่ได้รับวิตามินซีช่วยลดความรุนแรงได้มากกว่า
ยาหลอกอย่างมีนยั ส�ำคัญเช่นกัน  3. ด้านผลการรักษาโรคไข้หวัด
โดยเริ่มรับประทานวิตามินซีหลังจากที่เกิดโรคแล้ว พบว่า
จากทัง้ หมด 7 การศึกษา กลุม่ ทีไ่ ด้รบั วิตามินซีหลังเกิดโรคไข้หวัด
ไม่ช่วยลดความรุนแรงและระยะเวลาการเกิดโรคไข้หวัดเมื่อ
เทียบกับยาหลอก จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า การรับประทาน
วิตามินซีเป็นประจ�ำทุกวันในบุคคลทัว่ ไปไม่ชว่ ยป้องกันการเกิด
โรคไข้หวัด แต่ช่วยลดความรุนแรงและระยะเวลาที่เกิดโรคได้

4

วงการยา

ประจ�ำเดือนกันยายน 2560

CP

om

at.
c

ww E 23
w.w 0
on
gk
arn
p

บทสรุป

วิตามินซีเป็นวิตามินที่มีความส�ำคัญต่อร่างกาย
และไม่สามารถสังเคราะห์เองได้ จึงจ�ำเป็นต้องได้รับจาก
การรับประทานในปริมาณที่พอเพียง ฤทธิ์ของวิตามินซี
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ร่างกาย ได้แก่ การออกฤทธิต์ า้ นอนุมลู
อิสระจึงช่วยป้องกันการถูกท�ำลายของเซลล์ต่าง ๆ ช่วย
กระตุน้ การท�ำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยเพิ่มการดูดซึม
ธาตุ เ หล็ ก ที่ ท างเดิ น อาหาร และยั ง ช่ ว ยในการสร้ า ง
สารที่เป็นประโยชน์หลายชนิดต่อร่างกาย เช่น collagen
ในปั จ จุ บั น จึ ง มี ก ารน� ำ วิ ต ามิ น ซี ม าใช้ ป ระโยชน์ ใ นทาง
การแพทย์ อ ย่ า งหลากหลาย เช่ น ป้ อ งกั น การเกิ ด
โรคลั ก ปิ ด ลั ก เปิ ด ช่ ว ยลดความรุ น แรงและระยะเวลา
การเกิ ด โรคไข้ ห วั ด และยั ง ส่ ง ผลดี ต ่ อ ระบบหั ว ใจและ
หลอดเลือด

ประจ�ำเดือนกันยายน 2560

วงการยา

5

CONTINUING PHARMACEUTICAL EDUCATION

วิ ต ามิ น ซี เ ป็ น ประจ� ำ วั น ละ 1 g/day ช่ ว ยลดระดั บ LDL,
triglyceride, blood glucose, hemoglobin A1c และ serum
insulin ได้มากกว่ายาหลอกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติในผู้ป่วย
โรคเบาหวาน  
ลดพิษจากสารเสพติด amphetamine14
พบว่าการให้วิตามินซีในขนาด 2 g/day จะลด pH
ในปัสสาวะ และเพิ่มความเป็นกรดให้แก่ปัสสาวะ จึงเพิ่ม
การขับออกของ amphetamine ในปัสสาวะได้ เนื่องจาก
amphetamine มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นเบสอ่อน และอยูใ่ นรูป unionized
จึงสามารถดูดกลับเข้าสูก่ ระแสเลือดทีท่ อ่ ไตส่วน distal tubule ได้
เมื่อให้วิตามินซีท�ำให้ปัสสาวะเป็นกรด ท�ำให้ amphetamine
แตกตัวอยู่ในรูป ionized จึงไม่สามารถดูดกลับและถูกขับออก
ทางปัสสาวะ ในทางปฏิบัติจึงมีการน�ำวิตามินซีมาใช้ในผู้ป่วย
ที่เกิดพิษจาก amphetamine เช่น เกิดอาการโรคจิต เพื่อเพิ่ม
การขับออกของ amphetamine

PLUS

โรคมะเร็ง1,4
จากฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ในการยับยั้ง
nitrosamine และฤทธิ์ในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน เชื่อว่า
การรับประทานวิตามินซีอาจช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง จาก
การศึกษาทางระบาดวิทยาพบว่าการรับประทานผักและผลไม้
ทีม่ ปี ริมาณวิตามินซีในขนาดตัง้ แต่ 200 mg/day มีความสัมพันธ์
กับการลดลงของอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งช่องปาก มะเร็ง
หลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งล�ำไส้ และมะเร็งปอด
โดยมีประโยชน์ชดั เจนทีส่ ดุ ในการป้องกันมะเร็งกระเพาะอาหาร
อย่ า งไรก็ ต าม ยั ง ไม่ ส ามารถสรุ ป ได้ ว ่ า ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ
มาจากวิตามินซีเพียงอย่างเดียว เนื่องจากประโยชน์ที่เกิดขึ้น
อาจเป็นผลมาจากสารอืน่ ๆ ทีม่ ปี ระโยชน์ในผักและผลไม้ดว้ ย
เช่นกัน รวมถึงบางการศึกษาที่ใช้วิตามินซีเดี่ยว ๆ ในรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ไม่พบว่าช่วยป้องกันการเกิดมะเร็ง
กระเพาะอาหารได้
โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคเบาหวาน
จากฤทธิล์ ดการเกิดปฏิกริ ยิ า oxidation ของไขมันชนิด
LDL ฤทธิ์ป้องกันการถูกท�ำลายของเซลล์บุหลอดเลือดด้านใน
และฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระ จึงเชื่อว่าการรับประทาน
วิ ต ามิ น ซี อ าจให้ ป ระโยชน์ ต ่ อ ระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ด
จากการศึกษาทางระบาดวิทยาพบว่าการรับประทานวิตามินซี
ในปริมาณน้อยมีความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
รวมถึงการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (stroke)4 อย่างไรก็ตาม
เมื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ผลของการรั บ ประทานวิ ต ามิ น ซี เ ป็ น ประจ� ำ
ทั้ ง ในรู ป แบบอาหารหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารต่ อ การลด
ความเสีย่ งในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดยังไม่สามารถ
สรุปได้ เนื่องจากการศึกษาในปัจจุบันยังให้ผลที่ขัดแย้งกัน
จึงเชือ่ ว่าประโยชน์ของการรับประทานวิตามินซีเพือ่ ลดความเสีย่ ง
ในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอาจชัดเจนเฉพาะในผูป้ ว่ ย
ที่ มี ภ าวะขาดวิ ต ามิ น ซี1 ส่ ว นในผู ้ ป ่ ว ยโรคเบาหวานพบว่ า
การรับประทานวิตามินซีในขนาด 0.5-1 g/day อาจให้ประโยชน์
แก่ผปู้ ว่ ยได้ ตัวอย่างการศึกษา ได้แก่ การศึกษาของ Mullan BA
และคณะ12 พบว่าการรับประทานวิตามินซีในขนาด 0.5 g/day
เป็นเวลา 1 เดือน ช่วยลดความดันโลหิตและความแข็งตัวของ
หลอดเลือดในผูป้ ว่ ยเบาหวานได้ ส่วนการศึกษาของ AfkhamiArdekani M และ Shojaoddiny-Ardekani A13 พบว่าการรับประทาน
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Douglas RM, Hemila H. Vitamin C for preventing and treating the
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Hemila H. Vitamin C supplementation and common cold symptoms:
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1999;52(2):171-8.
Hemila H. Vitamin C and infections. Nutrients 2017;9(4):E339.
Mullan BA, Young IS, Fee H, et al. Ascorbic acid reduce blood
pressure and arterial stiffness in type 2 diabetes. Hypertension
2002;40(6):804-9.
Afkhami-Ardekani M, Shojaoddiny-Ardekani A. Effect of vitamin C
on blood glucose, serum lipids and serum insulin in type 2 diabetes
patients. Indian J Med Res 2007;126(5):471-4.
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1. วิตามินซีพบได้มากในอาหารประเภทต่าง ๆ ยกเว้นข้อใด
A. บรอกโคลี
B. นม
C. ส้ม
D. องุ่น
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2. ข้อใดไม่ใช่ฤทธิ์ทางคลินิกของวิตามินซี
A. กระตุ้นปฏิกิริยา oxidation ของไขมันชนิด LDL
B. ต่อต้านอนุมูลอิสระ
C. เป็ น โคแฟคเตอร์ ข องเอนไซม์ ที่ ใช้ ใ นการสร้ า ง
คอลลาเจน
D. ช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กที่ทางเดินอาหาร
3. การดูดซึมวิตามินซีที่ทางเดินอาหารใช้ตัวพาชนิดใด
A. large neutral amino acid transporter (LNAAT)
B. sodium dependent vitamin C transporter 1
(SVCT1)
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C. serotonin transporter (SERT)
D. dopamine transporter (DAT)

4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเภสัชจลนศาสตร์ของวิตามินซี
A. ดูดซึมด้วยวิธี active transport เท่านั้น
B. จับกับโปรตีนในกระแสเลือดสูง
C. ค่าชีวภาพพร้อมใช้ลดลงเมื่อให้วิตามินซีในขนาดที่
สูง
D. ขับทางน�้ำดีในรูปไม่เปลี่ยนแปลงเป็นหลัก
5. การได้รบั วิตามินซีในขนาดสูงอาจเพิม่ ความเสีย่ งต่ออาการ
ไม่พึงประสงค์ในข้อใด
A. ตับวาย
B. เกล็ดเลือดต�่ำ
C. หัวใจเต้นผิดจังหวะ
D. นิ่วในไต
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11. ขนาดของวิตามินซีทแี่ นะน�ำส�ำหรับลดระยะเวลาการเกิด
โรคไข้หวัดคือเท่าใด
A. 100 mg/day
B. 200 mg/day
C. 300 mg/day
D. 1,000 mg/day

PLUS

6. ควรระมัดระวังการใช้วติ ามินซีในขนาดสูงในผูป้ ว่ ยประเภทใด 12. ข้ อ ใดกล่ า วถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ ประโยชน์ ข องวิ ต ามิ น ซี
A. myocardial infarction
ในการลดระยะเวลาการเกิดโรคไข้หวัด
B. amphetamine-induced psychosis
A. ให้ประโยชน์ในผู้ใหญ่มากกว่าในเด็ก
C. thalassemia
B. ให้ประโยชน์ในผู้สูงอายุมากกว่าในเด็ก
C. การให้ ใ นขนาดที่ เ กิ น 1 g/day ไม่ มี ผ ลเพิ่ ม
D. diabetes
ประสิทธิภาพแล้ว
7. ภาวะขาดวิตามินซีเรือ้ รังเสีย่ งต่อการเกิดโรคชนิดใดมากทีส่ ดุ
D. การรับประทานเป็นประจ�ำทุกวันจะให้ประสิทธิภาพ
A. โรคลักปิดลักเปิด
ที่ดีกว่ารับประทานเมื่อเกิดโรคแล้ว
B. โรคเบาหวาน
13. ขนาดวิ ต ามิ น ซี ที่ แ นะน� ำ ส� ำ หรั บ เพิ่ ม การขั บ ออกของ
C. โรคความดันโลหิตสูง
amphetamine ในปัสสาวะคือเท่าใด
D. โรคไตวาย
A. 100 mg/day
8. ขนาดวิตามินซีที่แนะน�ำต่อวันไม่ควรเกินเท่าใด
B. 500 mg/day
A. 100 mg/day
C. 1,000 mg/day
B. 500 mg/day
D. 2,000 mg/day
C. 1,000 mg/day
D. 3,000 mg/day
14. กลไกทีใ่ ช้เพิม่ การขับออกของ amphetamine ในปัสสาวะ
คือข้อใด
9. การรับประทานผักและผลไม้ปริมาณอย่างน้อยเท่าใด
A. urine acidification
ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้
B. antioxidant
A. 1 หน่วยบริโภค
C. reducing agent
B. 3 หน่วยบริโภค
D. anti-inflammation
C. 5 หน่วยบริโภค
D. 10 หน่วยบริโภค
15. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของวิตามินซีต่อระบบหัวใจและ
หลอดเลือด
10. การรับประทานวิตามินซีเป็นประจ�ำทุกวันอาจช่วยป้องกัน
A. ต่อต้านอนุมูลอิสระ
การเกิดโรคไข้หวัดในผู้ป่วยกลุ่มใด
B. ฤทธิ์ต้านอักเสบ
C. ป้องกันการถูกท�ำลายของ endothelial cell
A. เด็ก
D. ยับยั้งสารสื่อประสาท serotonin
B. ผู้สูงอายุ
C. ผู้ป่วยโรคหัวใจ
D. ผู้ที่ออกก�ำลังกายอย่างหนัก
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หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจนับและใหคะแนน CPE PLUS เฉพาะกระดาษคำตอบของผูเปนสมาชิกเทานั้น
2. บทความนี้มีอายุ 1 ป นับจากฉบับที่ลงตีพิมพ
3. ผูที่เคยรวมตอบคำถามกับแบบทดสอบนี้แลว ไมตองสงซ้ำ
4. สามารถตรวจสอบคะแนนหลังจากไดรับกระดาษคำตอบ 60 วัน
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