
 วิตามินซี เป็นวิตามินบ ารุงสุขภาพที่เรา
เข้าถึงได้ง่าย เพราะราคาไม่แพงและมีอยู่หลาย
รูปแบบให้เลือก บางคนก็เลยกินวิตามินซีเสริม
เป็นลูกอมไปเลย ด้วยความเช่ือว่าอย่างน้อย
ร่างกายก็ต้องได้ประโยชน์ของวิตามินซี ทว่า
การกินวิตามินซีทุกวันอันตรายไหม จะมี
ผลข้างเคียงจากวิตามินซีหรือเปล่า อยากให้
ลองศึกษาข้อมูลนี้ไว้ 

ประโยชน์ของวิตามินซ ี

 
 วิตามินซีมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้าน 
ตั้งแต่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ กระตุ้นการ
ท างานของเม็ดเลือดขาว เสริมภูมิคุ้มกันช่วย
บ ารุงผิวพรรณ ส่งเสริมการดูดซึมธาตุเหล็กได้ดี 
ช่วยรักษาและป้องกันโรคลักปิดลักเปิดและ 
โรคเลือดออกตามไรฟัน ลดอาการภูมิแพ้      
ลดความรุนแรงของหวัด และอีกหลาย ๆ อย่าง 
วิตามินซี ควรกินเท่าไรในแต่ละช่วงวัย 
 แม้วิตามินจะมีประโยชน์ แต่หากอยาก
กินวิตามินซีเสริมจากอาหารที่กินตามปกติ ก็
ไม่ใช่ว่าจะกินเท่าไรก็ได้ เพราะฉะนั้นในแต่ละ
วัยควรกินวิตามินซีเท่าไร ลองมาดูกันเลย 
 * เด็ก อายุไม่ถึง 15 ปี ต้องการวิตามินซี 
30-50 มิลลิกรัมต่อวัน แต่ก็สามารถกินเพิ่มได้

ถึง 100-200 มิลลิกรัมต่อวัน ทว่าไม่ควรเกิน 
400 มิลลิกรัมต่อวัน 
 * อายุ 15 ปีขึ้นไป ควรได้รับวิตามินซี 
75-90 มิลลิกรัมต่อวัน แต่ก็สามารถกินเพิ่มได้
ถึง 1,000-2,000 มิลลิกรัมต่อวัน ในกรณีที่
ต้องการป้องกันหรือรักษาโรคบางชนิด เช่น 
หวัด หรือเลือดออกตามไรฟัน เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม หากต้องการกินวิตามินซี
เพื่อบ ารุงร่างกายหรือบรรเทาอาการบางอย่าง 
สามารถกินวิตามินซีเสริมในปริมาณที่เหมาะสม
ได้ อย่างที่บอกไปข้างต้น 
วิตามินซี ต้องกินแค่ไหน ถึงจะชว่ยป้องกัน

และรักษาโรคได้ 

 
 ส าหรับการกินวิตามินซีเพื่อหวังผลในการ
ป้องกันและรักษาโรค ควรกินในปริมาณที่
แนะน า ดังนี ้
 * เสริมภูมิคุ้มกัน และบ ารุงผิวพรรณตาม
ศาสตร์ชะลอวัยแนะน าให้กินวิตามินซีวันละ 
1,000 มิ ลลิ ก รั มขึ้ น ไป  และควร เลื อกกิ น 
วิตามินซีที่สกัดจากธรรมชาติ 
 * ลดความรุนแรงและระยะเวลาใน      
การเป็นหวัดหากต้องการบรรเทาอาการ       
ภู มิ แ พ้  แ น ะ น า ใ ห้ กิ น วิ ต า มิ น ซี ข น า ด        

1,000-3,000 มิลลิกรัมต่อวัน เพราะมีงานวิจัย
พบว่า การกินวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัม วันละ 
2 เวลา จะช่วยให้ระดับฮิสตามีน สารที่ท าให้
น้ าตา-น้ ามูกไหล ลดลงได้ถึงร้อยละ 40 
 * ผู้ป่วยเบาหวาน ควรกินวิตามินซีวันละ 
1,000 มิลลิกรัม เพื่อลดสารต้านอนุมูลอิสระ
และการอักเสบของหลอดเลือด อีกทั้งยังช่วย
ป้องกันอาการแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ 
โรคไตวาย เป็นต้น 
 ทั้งนี้ ปริมาณวิตามินซีที่ควรได้รับก็ขึ้นอยู่
กับสภาพร่างกายของแต่ละคน ดังนั้น หาก
อยากรู้ว่าเราควรกินวิตามินซีมาก-น้อยแค่ไหน 
ควรปรึกษาแพทย์ผู้เช่ียวชาญเพื่อหาค าตอบที่
ชัดเจน 
กินวิตามินซีทุกวันอนัตรายไหม มีผลข้างเคียง

 อะไรหรือเปล่า

  โดยปกติแล้วร่างกายเราสามารถขับ
วิตามินซีออกไปได้เองตามธรรมชาติผ่านทาง
ปัสสาวะ แต่ถึงอย่างนั้นการกินวิตามินซีเสริม
ทุกวัน หรือกินเกินวันละ 2,000 มิลลิกรัม โดย
ไม่ได้ปรึกษาแพทย์ ก็อาจเกินความจ าเป็น 
เพราะปกติเราได้รับวิตามินซีจากอาหารที่กิน
เข้าไปในแต่ละวันอยู่แล้ว โดยเฉพาะอาหาร



จ าพวกผักและผลไม้ นอกจากน้ีการกินวิตามินซี
ติดต่ อกันนาน ๆ  อาจ เกิดผลข้า ง เคี ย งที่            
ไม่พึงประสงค์ เช่น 
 - อาการไม่สบายท้อง 
 - ปวดมวนท้อง 
 - ท้องเสียรุนแรง โดยพบได้ในผู้ที่กิน
วิตามินซีโดสสูงมาก ๆ ถึง 8,000 มิลลิกรัม 
 - เกิดแผลในกระเพาะอาหาร 
 - เสี่ยงเป็นนิ่วในไต จากการตกตะกอน
ของวิตามินซีที่ร่างกายขับออกไปไม่หมด 

กลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ ควรระวังการรับประทาน
วิตามินซีให้มาก 

  * ผู้ป่วยโรคไต เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่
มีปัญหาในการขับถ่ายของเสีย จึงควรต้อง
ระมัดระวังในการรับประทานวิตามิน ยา หรือ
อาหารเสริมทุกชนิด 
 * ผู้ป่วยโรค G6PD หรือโรคแพ้ถั่วปากอ้า 
ผู้ป่วยโรคนี้ก็ไม่ควรได้รับวิตามินซีในปริมาณที่
มากด้วยเช่นกัน เนื่องจากวิตามินซีมีสรรพคุณ
ช่วยดูดซึมธาตุเหล็ก ดังนั้น ผู้ป่วยโรค G6PD ที่
ร่างกายมีปริมาณธาตุเหล็กสูงอยู่แล้ว วิตามินซี
ก็อาจไปเพิ่มระดับธาตุเหล็ก และท าให้เสี่ยง
ภาวะเม็ดเลือดแตกได้ง่ายขึ้น 
 * ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย วิตามินซีจะส่งผล
ต่อการดูดซึมธาตุเหล็กเพิ่มขึ้น ดังนั้น การกิน
วิตามินซีมากเกินไปอาจท าให้เกิดภาวะซีดใน
ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียได้ และอาจเพิ่มความเสี่ยง
การเกิดโรคแทรกซ้อน เช่น โรคหัวใจวาย     
หัวใจเต้นผิดจังหวะ ตับเป็นพังผืด ตับวาย เป็นต้น 

  * ผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูง วิตามินซี
อาจท าปฏิกิริยาต่อยาที่ใช้รักษาโรค โดยอาจ
เพิ่มหรือลดฤทธิ์ยาท่ีกินเข้าไป 
 * ผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพราะวิตามินซีอาจ
ส่งผลต่อยาที่ใช้ในการรักษาโรคได้ 
 ดังนั้น หากมีโรคประจ าตัว หรือมียาที่กิน
อยู่ เป็นประจ า ควรต้องปรึกษาแพทย์หรื อ 
เภสัชกรก่อนรับประทานวิตามินซี 

กินวิตามินซีอย่างไรให้ปลอดภัย และได้
ประโยชน์สูงสุด 

 
  หากเช็กสุขภาพแล้วผ่าน สามารถกิน
วิตามินซีบ ารุงร่างกายได้ ก็ควรกินวิตามินซีตาม
นี้ จะได้ประโยชน์สูงสุด และลดผลข้างเคยีงจาก
วิตามินซีไปด้วยในตัว 
 * กินวิตามินซีหลังมื้ออาหาร เพื่อลด
อาการระคายเคืองจากกรดของวิตามินซี และ
เพื่อให้อาหารช่วยเสริมการดูดซึมวิตามินซีไป
ด้วย 
 * ควรกิ นวิ ต ามิ นซี หลั ง มื้ อ เ ช้ าและ
กลางวัน โดยหลีกเลี่ยงการกินวิตามินซีใน     
มื้อเย็นหรือก่อนนอน เพราะวิตามินซีจะถูกขับ
ออกจากร่างกายภายใน 2-3 ช่ัวโมง และโดย
ปกติในช่วงกลางคืนที่เรานอนหลับ จะไม่ค่อย

ปัสสาวะแล้ว ดังนั้นร่างกายก็จะไม่ได้ระบาย
ออก วิตามินซีก็อาจสะสมในไตได้ 
 * ดื่มน้ าตามมาก ๆ เพื่อช่วยป้องกัน     
การระคายเคืองกระเพาะอาหาร 
 * แบ่งกินวิตามินซีครั้งละ 500 มิลลิกรัม 
วันละ 2-6 เม็ด จนครบขนาดที่แนะน า เพราะ
วิตามินซีมีจุดอิ่มตัวในการดูดซึม ร่างกายเราจะ
ดูดซึมวิตามินซีในปริมาณน้อย ๆ ได้ดีกว่า
ปริมาณมาก 
 * กินวิตามินซีร่วมกับอาหารแคลเซียมสูง 
คอลลาเจน กลูต้ าไธโอน และอาหารที่มี      
ธาตุเหล็กสูง เพื่อช่วยเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกัน 
รวมไปถึงช่วยในการดูดซึมสารอาหารต่าง ๆ ได้
ดีขึ้นด้วย 
 วิตามินซีจะมีประโยชน์ต่อสขุภาพได้อย่าง
เต็มที่ ก็ต่อเมื่อเรากินวิตามินซีอย่างถูกหลัก
โภชนาการ แต่ถ้าปกติเป็นคนที่กินอาหารครบ 
5 หมู่ กินผัก-ผลไม้เป็นประจ าอยู่แล้ว การกิน
วิตามินซีเสริมก็อาจไม่จ าเป็นเท่าไร เพราะใน
อาหารก็มีวติามินซีให้เลือกกินได้ทุกวันเลย 
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