จริง..หรือ..แคคําโฆษณา ”กินคอลลาเจนชวยชลอความชรา”
นางสาวอรสา จงวรกุล นักวิชาการอาหารและยา ชํานาญการ
หนวยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยดานอาหาร กองควบคุมอาหาร

ในปจ จุ บัน เราจะพบว า อุตสาหกรรมเครื่ องสํ า อางหรื อผลิ ต ภั ณ ฑ
อาหารเสริมมีการแขงขันกันสูงขึ้น ทั้งนี้สังเกตไดจากการโฆษณาชวนเชื่อจูงใจ
คนอยากสวยทั้งหลาย ให ยอมควักกระเปาซื้อหามาใช นั้น ถือเป นตลาดที่
คึกคักตลอดทั้งปไมวาชวงนั้นๆ สภาพเศรษฐกิจจะเปนเชนไร โดยเฉพาะถา
หากผลิต ภัณฑหรือสิน คาใดได มีการโฆษณาวา สามารถชว ยพิชิตความเหี่ย ว
และชะลอความแกชราไดดวยแลว ก็จะยิ่ งมีผูสนใจมากยิ่งขึ้น ตัว อยางที่เห็ น
เดนชัดก็คือ การโฆษณาขาย คอลลาเจน ..หลายคนคงสงสัยแลวคอลลาเจน
คืออะไร
คอลลาเจนคือ โปรตีนชนิดหนึ่งที่อยูใตชั้นหนังแท เปน
โปรตีนสํ าคัญของผิวหนัง เพราะเปนสวนสปริงของผิวหนัง ใน
การสรางความตึงใหกับผิวหนังชั้นหนังแท ปจจุบันนี้จะมีการพูด
ถึง คอลลาเจน กันอยา งกวางขวางในวงการความงาม รางกาย
ของคนเรานั้นจะมีคอลลาเจน หนาแนนในวัยเด็ก และจะคอยๆ
เสื่อมสภาพลงตามกาลเวลา จึงเห็นไดวาเมื่ออายุมากขึ้น เสนใย
คอลลาเจนเหลานี้จะเสื่อมสลาย ทําใหชั้นผิว หนังยุบตั วลงอัน
เปนสาเหตุของความเหี่ยวยนและริ้วรอย รวมถึงการเกิดปญหา
ขอ เสื่ อม กระดู กเสื่อม อัน เนื่องมาจากคอลลาเจนในกระดูก
ลดลง ทําให กระดูกไมสามารถรับน้ําหนักได ขาดความยืดหยุน
เปราะหักงาย เปนตน
ปริมาณของคอลลาเจนในรางกายจะเริ่มลดลงตั้งแต
อายุ 20 ป เปนตนไป และคนที่มีอายุ 25 ขึ้นไปจะมีปริมาณ
คอลลาเจนลดลงทุกป ปละ 1.5%
ดังนั้นจึงมีการพัฒนาวิธีที่จะทําใหผิวพรรณกลับคืนสู
ความวั ยเยาว โดยการเพิ่มคอลลาเจนให กับผิว พรรณ เช น
การทา การรับประทาน และการฉีดเขา ซึ่งมาดูขอ เท็จจริง ที
ละประเด็น
การทา : คอลลาเจน เปน โปรตีน ที่มีโ ครงสร าง
โมเลกุลใหญมาก ดังนั้น คอลลาเจนไมส ามารถซึมผ านผิว หนั งไดดวยการทา จึง ไมสามารถแกไข
ปญหาริ้วรอยไดอยางแทจริง เพียงแคทําใหผิ วหนังกําพราชุมชื้นขึ้นเทานั้น เนื่องจากคอลลาเจนมี
คุณสมบัติอุมน้ําไดประมาณ 30 เทาของน้ําหนักตัวมัน ...การเสริมสรางคอลลาเจน จะตองเขาสู
ดวยการฉีดเขาใตผิวหนัง และการรับประทานเทานั้น
การฉีดเขาใตผิวหนัง : เพื่อนํามาแกปญหาริ้วรอยเหี่ยวยน ไดมีการนํามาใชในระยะ 20
กวาปที่ผานมา (ค.ศ.1981) กันอยางแพรหลาย โดยเฉพาะดานศัลยกรรมตกแตง ซึ่งการเติมคอลลาเจน เขาไปโดยตรงนี้
ขอเท็จจริง ไมไดชวยลบริ้วรอยแผลเปนใดๆ เพียงแตทําใหแผลตื้นขึ้น ดูดีขึ้น และอาจทําใหเกิดปฏิกริยาตอผิวหนังได 3
ลักษณะ
1. ปฎิกิริยาจากการชอกช้ํา (Trauma) ซึ่งเปนผลจากการแทงเข็ม และดันสารคอลลาเจนเขาไป โดยจะพบเปน
รอยแดง หรือฟกช้ํา ซึ่งอาจหายไดเอง ภายใน 1-7 วัน

2. ปฏิกริยาจากการแพ ซึ่ง 3 % ของคนที่ฉีดคอลลาเจนจะเกิดอาการแพ เนื่องจากสารคอลลาเจนเปนสาร
แปลกปลอม แมจะไดทําการสังเคราะหลดปฎิกริยาการแพแลว ก็อาจมีโอกาสขึ้นได ดังนั้นกอนทําการฉีด แพทยสวนใหญ
จะทําการทดสอบการแพ โดยลองฉีดสารคอลลาเจนเขาที่ บริเวณ ทองแขน แล วรอแปลผล ประมาณ 4 สัปดาห วา
บริเวณที่ฉีดที่อาการแพ แลวเกิดบวมแดง หรือบวมนูน (ซึ่งบงบอกการแพ) ถาไมพบรอยดังกลาว ก็นาจะฉีดได นอกจากนี้
อาการแพ อาจเกิดอาการกับรางกายบริเวณอื่น เชน ไขขออักเสบ กลามเนื้ออักเสบ เปนตน
3. ปฏิกริยาจากการฉีด มักเกิดจากการฉีดที่ไมชํานาญ โดยอาจฉีดตื้น หรือ
ปริมาณมากเกินไป ทําใหเกิดเปนตุมนูนเรื้อรัง หรืออาการติดเชื้อบวมแดง
นอกจากนี้ในการฉีดสารคอลลาเจนยังมีขอจํากัด คือ ไมคงตัวถาวร ตองฉีดซ้ํา
ภายใน 6-8 เดือน ริ้วรอยที่มีขนาดเล็ก อาจทําใหเห็นเปนรอยนูน เนื่องจากปริมาณที่
ฉีดไมพอดีกับรอยรองหลุม และราคาแพง
การรับประทาน : ในทองตลาดที่ผลิตภัณฑค อลลาเจนจํานวนมาก ทั้งที่เ ปนผลิตภัณฑเ สริมอาหาร เครื่องดื่ม
เปนตน ขอสังเกตคือ คอลลาเจนมีขนาดใหญเกินกวาจะรางกายจะดูดซึมไปใชโดยตรงได การรับประทานคอลลาเจนเขา
ไปเมื่อถึงกระเพาะอาหารจะถู กยอยกลายเปนกรดอะมิโ นและเปปไทดสายสั้ นๆ และกลายเปน กรดอะมิโนทั้งหมดใน
กระบวนการย อยที่ลํ าไสเ ล็กและถูกดูดซึ มที่ลํา ไสเล็ ก ซึ่งกรดอมิโ นเหล านั้ นไมไ ดเ ขาไปแล วพุงไปที่ใบหน าหรือที่ผิ วเลย
อยางที่โฆษณา แตมันจะถูกสงไปทั่วรางกายไปซอมในจุดที่ตองการโปรตีน แทบไมไดถูกนํากลับมาผลิตเปนคอลลาเจนเลย
ไมตางอะไรกับการกินไกทอดมันก็กลายเปนกรดอะมิโนเหมือนกัน สรุปวา กินคอลลาเจนไดโปรตีน ซึ่ง กินไขก็ไดโปรตีน
เหมือนกัน... แตทุกวันนี้ที่ฮิตติดตลาดก็เพราะเปน เรื่องของการคาและกลยุทธ ทางการตลาดดว ยกาสรางความคาดหวั ง
ของผูหญิงอยากสวย
เมื่อวิธีแกไขไม ได ผล.. มาดูวีธีปองกัน การเสื่อมสลายของคอลลาเจน..
งา ยๆ คื อ หลี กเลี่ย งการรับ ประทานอาหารจํา พวกแปง และน้ํ าตาลในปริ มาณที่
มากเกินความตองการของรา งกาย หลีก เลี่ ยงแสงยู วี เพราะจะทําใหคอลลาเจน
รวน จับ กัน สะเปะสะปะ แทนที่ จะยืด หยุ นก็เปน เสมือนยางที่เสื่ อมสภาพ ทําให
เปราะและเหี่ ย วง าย ที่สํ า คัญควรรั บ ประทานอาหารที่มีส ารต านอนุ มูล อิส ระ
มากมาย เชนผักใบเขียว ผักสีสม ผักสีแดง จําพวกแครอท มะเขือเทศ ผักใบตางๆ
ส า ร ต อ ต า น อ นุ มู ล อิ ส ร ะ ที่ เ กิ ด จ า ก
ธรรมชาตินี้จะชวยกํา จัดการสรางอนุ มูล
อิส ระให ห มดไปและไมทําลายเซลล ผิ ว หนั ง ซึ่งได แก เบต าแคโรทีน วิ ต ามิน ซี
วิ ต ามิ น อี สารเหล านี้ เ ปน สารที่มี ป ระสิ ทธิ ภ าพสู ง ในการกํ า จั ด อนุ มู ล อิ ส ระ มี
คุณสมบัติสรางความแข็งแรงของเนื้อเยื่อคอลลาเจน และอิลาสติน นอกจากนี้ควร
ออกกําลังกายเปนประจํา ไมเครียด พักผอนเพียงพอ เทานี้ก็ชวยชะลอวัยไดแลว
บทสรุปในการเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑใดๆ ก็ตาม... ผูบริโภคควรไดศึกษาขอมูลใหดีเสียกอนการตัดสินใจ
ซื้อ ไมควรหลงเชื่อตามคําโฆษณาหรือ ขอมูลจากฉลากตางๆ ...ตองชั่งใจไวหนอยวา "ควรจะเชื่อหรือไม?" เพราะสวนใหญ
ก็จะบอกกว างๆ เชน ชว ยทําใหภูมิคุมกันดีขึ้น ชวยทําใหตับทํางานดีขึ้น ชวยทําใหกระดูกแข็งแรงขึ้น ฯลฯเพื่อไมใหเรา
ตองสูญเสียเงินไปเกินความเปนจริง สังเกตวามักจะใชคําวา "ชวย" หรือ "เสริม" ไมระบุชัดเจน ไมไดรับรองวาจริง ตามนั้น
ถาไมไดผล เขาก็จะบอกวาก็เขาไปชวย เขาไปเสริม เทานั้นไมไดบอกวา หาย ...กลายเปนวาคนซื้อเขาใจผิดไปเอง
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