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 สมบูรณ์ รุ่งพรชัย1 ประพีร์ เศรษฐรักษ์2 มาศ ไม้ประเสริฐ1 

ความสัมพันธ์ของระดับความเข้มข้นของวิตามินซี วิตามินอีในเลือดกับริ้วรอยของผิวหน้า
 

1ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
2 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 การท างานของเซลล์ในร่างกายมนุษย์ส่วนใหญ่ใช้ออกซิเจนในการสันดาป ท าให้เกิดสาร

อนุมูลอิสระ (free radical) ส่งผลให้เกิดกระบวนการชราในร่างกาย ซ่ึงจะเห็นได้จากปัญหาทาง
สุขภาพต่างๆ รวมถึงการเปล่ียนแปลงทางผิวหนังเช่นการเกิดริ้วรอย ในร่างกายมนุษย์มีสารที่ลด

ความอันตรายจากสารอนุมูลอิสระได้แก่ สารต้านอนุมูลอิสระ บางชนิดไม่สามารถสร้างเองได้ใน

ร่างกายจึงมีผู้คนนิยมบริโภคสารต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นเช่นวิตามินซี วิตามินอี เพื่อป้องกันการ

เกิดกระบวนการดังกล่าว แต่ยังไม่มีข้อมูลการวิจัยของความสัมพันธ์ของระดับวิตามินซี วิตามินอี

ในเลือดกับริ้วรอยของผิวพรรณ 
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของระดับวิตามินซี วิตามินอีในเลือด กับริ้วรอย

ของผิวหน้า 
วิธีการศึกษา: อาสาสมัครเพศหญิงอายุ 40-45 ปี Fitzpatrick skin type 3-4 กรอก

แบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้น ตรวจเลือดวัดระดับสารต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี High Performance 
Liquid Chromotography โดยต้องงดอาหารก่อนตรวจเลือด 12 ชั่วโมง และตรวจวัดสภาพผิวใน
เรื่องริ้วรอย โดยใช้เครื่องมือ Visioscan® VC98 น าค่าระดับความเข้มข้นของวิตามินซี วิตามินอี 
และค่าริ้วรอยผิวหน้ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างริ้วรอยกับระดับวิตามินโดยใช้ ANOVA 
และ linear regression ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

ผลการศึกษา: อาสาสมัครจ านวน 32 คนได้น ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวิตามินซี
ในเลือดกับริ้วรอยของผิวหน้า พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p value = 
0.023) และเมื่อแบ่งกลุ่มตามระดับวิตามินซีในเลือดเป็น 4 กลุ่มพบว่ากลุ่มที่ 1 2 3 และ 4 มีระดับ
วิตามินซีเฉล่ียในเลือดคือ 55.41±4.812, 46.54±1.370, 40.07±3.565 และ 30.36±5.104 micromole 
ตามล าดับ และมีริ้วรอยบนใบหน้าซึ่งวัดโดยเครื่อง Visioscan® 35.37 ± 2.205, 35.65 ± 2.547, 
36.44 ± 4.789 และ 38.40 ± 2.868 ตามล าดับ และอาสาสมัครจ านวน 40 คนได้น ามาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างวิตามินอีในเลือดกับริ้วรอยของผิวหน้า พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (p value = 0.019) และเมื่อแบ่งกลุ่มตามระดับวิตามินอีเฉล่ียในเลือดเป็น  4 
กลุ่มพบว่ากลุ่มท่ี 1 2 3 และ 4 มีระดับวิตามินอีในเลือดคือ 35.01±5.086, 29.09±1.092, 
25.26±1.394 และ 20.46±1.879 micromole ตามล าดับ และมีริ้วรอยบนใบหน้าซึ่งวัดโดยเครื่อง 
Visioscan® 35.14 ± 2.974, 36.38 ± 2.391, 36.37 ± 3.048 และ 38.47 ± 3.777  ตามล าดับ 

สรุปผลการศึกษา: ระดับวิตามินซีในเลือด ระดับวิตามินอีในเลือดมีความสัมพันธ์กับริ้ว
รอยของผิวหน้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 



ค าส าคัญ : สารต้านอนุมูลอิสระ, ระดับวิตามินซีในเลือด, ระดับวิตามินอีในเลือด, ริ้วรอย 
Introduction 
 การท างานของเซลล์ในร่างกายมนุษย์ส่วนใหญ่ใช้ออกซิเจนในการสันดาป ไม่ว่าจะเป็น

การเปลี่ยนสารอาหารที่ร่างกายได้รับเป็นพลังงาน การติดเชื้อ ความเครียด การสูบบุหรี่ ส่งผลให้

เกิดกระบวนการชราในร่างกาย ซึ่งจะเห็นได้จากปัญหาทางสุขภาพต่างๆ รวมถึงการเปล่ียนแปลง

ทางผิวหนังซึ่งมี 2 ประเภท   
  1  Intrinsic aging เป็นกระบวนการชราตามธรรมชาติ ขึ้นกับกรรมพันธุ์ เกิดจากการ
สะสมสารอนุมูลอิสระในร่างกาย  
  2  Extrinsic aging เกิดจากปัจจัยภายนอกร่างกายเช่น แสงแดด การสูบบุหรี่ แรง
โน้มถ่วงโลก การแสดงออกทางสีหน้า เป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดการชราก่อนวัยอันควร  
 สารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) คือสารที่มีคุณสมบัติในการยับย้ังปฏิกิริยาลูกโซ่ของ

อนุมูลอิสระ หรือท าลายฤทธิ์ของอนุมูลอิสระ ท าให้อนุมูลอิสระหมดความสามารถในการเข้าจับ

กับสารชีวโมเลกุลตัวอื่น เช่นวิตามินซี วิตามินอี เป็นต้น 

 ส าหรับทางด้านผิวหนังท้ังวิตามินซี และวิตามินอี มีประโยชน์ช่วยลดเม็ดสีผิว ลดเลือนริ้ว

รอย ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น ป้องกันการเส่ือมของผิวหนังก่อนวัยอันควร ซึ่งการเส่ือมสภาพของ

ผิวหนังดังกล่าวมักเกิดจากปัจจัยภายใน และถูกกระตุ้นด้วยปัจจัยภายนอกเช่น แสงแดด ความ

ร้อน ก็จะส่งผลให้ผิวเส่ือมสภาพได้มากย่ิงขึ้น การศึกษาครั้งนี้จะมุ่งเน้นเฉพาะความสัมพันธ์ของ

ระดับวิตามินซีและวิตามินอีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่ในเลือด กับความชราของผิวหนัง
 

Methods 

เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ (Inclusion Criteria) 
สุขภาพแข็งแรง 
เพศหญิง อายุ 40 - 45 ป ี
Fitzpatrick skin type 3, 4  
รับทราบข้อมูลใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย และลงชื่อเป็นลายลักษณ์อักษร 

เกณฑ์การแยกอาสาสมัครออกจากโครงการวิจัย (Exclusion Criteria) 
-รับประทาน วิตามินซี และวิตามินอี หรือสารที่ท าให้ผิวขาว 1 – 90 วันก่อนเริ่มท าการวิจัย 

-ได้รับอาหารเสริมท่ีมีผลต่อวิตามินซีและวิตามินอี หรืออาหารเสริมท่ีมีส่วนในการต้านอนุมูล

อิสระ เช่น กลูต้าไทโอน โคเอนไซม์คิวเท็น 1 – 90 วันก่อนเริ่มท าการวิจัย 
-ใช้ครีมที่ท าให้หน้าขาวเช่น  Hydroquinone วิตามินซี วิตามินอี หรือวิตามินเอ 1 – 28 วันก่อน
เริ่มท าการวิจัย 
-ไดัรับฮอร์โมนเอสโตรเจน (Hormone replacement therapy) 
-ผู้หญิงวัยหมดประจ าเดือน 

-ผู้ท่ีฉีด Botulinum toxin บริเวณแก้มภายใน 12 เดือนก่อนการวิจัย 
-ผู้ท่ีฉีด Collagen ประเภท Semipermanent หรือ Nonpermanent บริเวณแกม้โดยนับจาก
วันที่ยาหมดอายุไป 6 เดือนก่อนการวิจัย 

-ผู้หญิงตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร 



-โรคประจ าตัวเรื้อรังที่ควบคุมไม่ได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
-โรคมะเร็ง 

วิธีการวิจัย 
ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะต้องผ่านการรับทราบข้อมูลการวิจัยและยินยอมให้ท าการวิจัยก่อน ผู้เข้าร่วม

วิจัยมาจากผู้ท่ีเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร โดย

จะท าการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น กรอกแบบสอบถาม และท าการตรวจร่างกายโดยแพทย์

ผู้ท าการวิจัย จะคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยที่เข้าได้กับข้อตกลงของการวิจัย รวมทั้งหมด 40 คน ซึ่งจะมี

การด าเนินการวิจัยต่อไปดังนี้ 

-การเจาะเลือดเพื่อดูระดับความเข้มข้นของวิตามินซีและวิตามินอีในเลือดโดยวิธี High 

Performance Liquid Chromatography โดยงดอาหารก่อนเจาะเลือด 12 ชั่วโมง   
-การวัดริ้วรอย บริเวณโหนกแก้มด้านขวา ต าแหน่งใกล้จุดตัดของปลายจมูกและขอบเบ้า

ตาด้านนอกของตาขวา (บรเิวณที่สัมผัสแสงแดด) และผิวหนังบริเวณใต้คาง (บริเวณที่ไม่สัมผัส
แสงแดด) โดยเครื่อง Visioscan® VC98  
 - การประเมินความสัมพันธ์ของระดับความเข้มข้นของวิตามินซีและวิตามินอีในเลือดกับ

ริ้วรอยบริเวณหน้า โดยแบ่งผู้เข้าร่วมวิจัยตามระดับวิตามินแต่ละชนิดในเลือดออกเป็น 4 กลุ่ม 
โดยจัดเรียงระดับวิตามินในเลือดตามความมากน้อย 
  10 คนแรกจัดอยู่ใน Quartile1 (Q1) 

  คนที่ 11 – 20 จัดอยู่ใน Quartile 2 (Q2) 
  คนที่ 21 – 30 จัดอยู่ใน Quartile 3 (Q3) 
  คนที่ 31 – 40 จัดอยู่ใน Quartile 4 (Q4) 
Results 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของระดับวิตามินซีในเลือดและริ้วรอย 

มีอาสาสมัครจ านวน 32 คนที่น ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระดับวิตามินซีและริ้วรอย 

เนื่องจากค่าความเข้มข้นของวิตามินซีในเลือดของอาสาสมัครที่เหลือจ านวน 8 คนมีความ

ผิดพลาด ทั้งนี้มีการเก็บข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัครทั้ง 32 คนได้แก่ อายุ ดัชนีมวลกาย โรค
ประจ าตัว การสัมผัสแดดต่อวัน (นาท)ี การดื่มน้ าต่อวัน (แก้ว) การนอนหลับต่อวัน (ชั่วโมง) 

ปริมาณการสูบบุหรี่ (มวนต่อสัปดาห)์ ปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ (แก้วต่อเดือน) การ

รับประทานอาหารเสริม (ได้แก่วิตามินซี วิตามินอี โคเอนไซม์คิวเท็น) การประเมินความเครียด

จากงาน การใช้ครีมกันแดด การใช้ครีมวิตามินซี การใช้ครีมบ ารุง (moisturizer) ซึ่งไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในแต่ละกลุ่ม 

 
 
 
 



กลุ่มวิตามินซี ร ะ ดั บ วิ ต า มิ น ซี ใ น

เลือด(µmole) x ± 

SD. 

ค่าริ้วรอยบริเวณหน้า 
X ± SD. 

จ านวนอาสาสมัคร 

1 55.41 ± 4.812 35.37 ± 2.205 8 

2 46.54 ±1.370 35.65 ±2.547 8 

3 40.07 ± 3.565 36.44 ± 4.789 8 

4 30.36 ± 5.104 38.40 ± 2.868 8 

รวม 43.10 ± 10.042 36.46 ± 3.323 32 

จะเห็นได้ว่ากลุ่มที่มีระดับวิตามินซีในเลือดสูง (กลุ่มที่ 1 2 3) มีค่าเฉล่ียริ้วรอยบริเวณใบหน้าน้อย

กว่ากลุ่มที่มีระดับวิตามินซีในเลือดต่ ากว่า (ได้แก่กลุ่มที ่4)  
เมื่อพิจารณาการกระจายของข้อมูลเพื่อดูความสัมพันธ์แบบเส้นตรงระหว่างระดับวิตามินซีใน

เลือดกับค่าริ้วรอยบริเวณหน้าจะได้สมการดังนี้ 
 ค่าริ้วรอยบริเวณหน้า = 42.198 – 0.133 (ระดับความเข้มข้นของวิตามินซีในเลือด)  
โดยมีค่าสถิติ p value = 0.023 
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของระดับวิตามินอีในเลือดและริ้วรอย 
อาสาสมัครเพศหญิงจ านวน 40 คนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของการศึกษานี้ และน ามาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของวิตามินอีและริ้วรอย ทั้งนี้มีการเก็บข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัครทั้ง 40 คน ซึ่ง
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในแต่ละกลุ่ม 

กลุ่มวิตามินอี ระดับวิตามินอีใน

เลือด(µmole) x ± 

SD. 

ค่าริ้วรอยบริเวณหน้า 
X ± SD. 

จ านวนอาสาสมัคร  

1 35.01 ± 5.086 35.14 ± 2.974 10 

2 29.09 ±1.092 36.38 ± 2.391 10 

3 25.26 ± 1.394 36.37 ± 3.048 10 

4 20.46 ± 1.879 38.47 ± 3.777 10 

รวม 27.45 ± 6.051 36.59 ± 3.204 40 

จะเห็นได้ว่ากลุ่มที่มีระดับวิตามินอีในเลือดสูง (กลุ่มที่ 1 2 3) มีค่าเฉล่ียริ้วรอยบริเวณใบหน้าน้อย

กว่ากลุ่มที่มีระดับวิตามินอีในเลือดต่ ากว่า (ได้แก่กลุ่มที ่4)  
 เมื่อน าสถิติ Linear regression เพื่อหาสมการความสัมพันธ์ของระดับวิตามินอีในเลือด

กับค่าริ้วรอยบนใบหน้าจะได้สมการดังนี้ 

 ค่าริ้วรอยบริเวณหน้า = 41.956 – 0.196 (ระดับความเข้มข้นของวิตามินอีในเลือด)  

โดยมีค่าสถิติ p value = 0.019 
Discussion 

 ระดับวิตามินซีในเลือดมีความสัมพันธ์ผกผันกับริ้วรอยบริเวณหน้าอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ ที่ p value 0.023 กล่าวคือผู้ที่มีระดับวิตามินซีในเลือดสูงจะมีริ้วรอยบริเวณหน้าน้อย 

ค่าสถิติดังกล่าวเป็นค่าที่ไม่มาก เพียงแค่บอกแนวโน้มของค่าริ้วรอยบริเวณหน้าอย่างคร่าวๆ

เท่านั้น อาจเนื่องจากมีขนาดตัวอย่างน้อย และมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องเช่นระดับวิตามินอีในเลือด 

ระดับเบต้าแคโรทีนในเลือด  



ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับหลายการศึกษาได้แก่ 
   1.  วิตามินซีสามารถกระตุ้นการสร้างเส้นใยคอลลาเจน ทั้งระดับโมเลกุลและ
ระดับยีน 
  2.  วิตามินซีสามารถลดระดับภาวะเครียดออกซิเดชั่น ลดการส้ันลงของเทโล
เมียร์ และลดกระบวนการชราของเซลล์ 
  3.  การรับประทานอาหารที่มีวิตามินซีสูงสัมพันธ์กับการลดการเกิดริ้วรอย 
 จากผลการวิจัยยังพบอีกว่าระดับวิตามินอีในเลือดมีความสัมพันธ์ผกผันกับริ้วรอยบริเวณ

หน้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ p value 0.019 กล่าวคือผู้ที่มีระดับวิตามินอีในเลือดสูงจะมีริ้วรอย
บริเวณหน้าน้อย ค่าสถิติดังกล่าวเป็นค่าสถิติที่มีนัยส าคัญมากกว่าวิตามินซี แต่เนื่องจากมีขนาด
ตัวอย่างน้อย และมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องเช่นระดับวิตามินซีในเลือด ระดับเบต้าแคโรทีนในเลือด 

จึงท าให้ค่านัยส าคัญนี้ไม่สูงมากๆ ซึ่งผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้คือ 
   1.  วิตามินอีช่วยปกป้องผิวหนังจากภาวะเครียดออกซิเดชั่นจากกระบวนการชรา
จากแสงแดด 
   2.  การได้รับอาหารเสริมที่ประกอบด้วย แคโรทีนอยด์ วิตามินอี และซีลีเนียม 
ช่วยท าให้ความขรุขระ และการเป็นขุยที่ผิวหนังท่ีเกิดจากกระบวนการชราดีข้ึน 
  ค่าริ้วรอยบริเวณหน้าของกลุ่มที่ 1 และ 4 ของกลุ่มวิตามินซีและวิตามินอีมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.034 และ p=0.043 ตามล าดับ) เนื่องจากระดับวิตามิน
ในเลือดของทั้ง 2 กลุ่มต่างกันมากที่สุด(ทั้งกลุ่มวิตามินซีและวิตามินอี) ค่าระดับวิตามินซีและ
วิตามินอีในเลือดของกลุ่มที่ 1 และ 2 ต่างกันไม่มากเท่ากลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 4  จึงเห็นได้ว่าค่าริ้ว
รอยเฉล่ียบริเวณหน้าของกลุ่มที่ 1 ต่างกับกลุ่มท่ี 4 มากกว่าต่างกับกลุ่มท่ี 2  
Conclusion ระดับวิตามินซี และวิตามินอีในเลือดต่างก็มีความสัมพันธ์กับริ้วรอยบริเวณหน้า
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้ที่มีระดับวิตามินซี วิตามินอีสูงในเลือด มีแนวโน้มจะมีริ้วรอย

บริเวณหน้าน้อยกว่าผู้ท่ีมีระดับวิตามินทั้งสองในเลือดต่ ากว่า 
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