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3. คอลลาเจนชนิดที่ 3 (Collagen Type III) : 
มี โครงสร้างท่ีแตกต่างกับคอลลาเจนชนิดอื่นๆ คือ เป็น
คอลลาเจนสายเดี่ยว  พบได้ปริมาณน้อย  คือ  ประมาณ 
10% ของคอลลาเจนทั่วร่างกาย มักพบในผิวหนังที่เริ่มมี
การสร้างใหม่ เช่น ผิวหนังท่ีเป็นแผล หลอดเลือด ส่วนมาก
จะพบในผวิของเดก็ ผิวเดก็จงึดนูุม่เนยีน เตง่ตึง และยังมี
ความสำาคัญมาก เพราะเป็นตัวพิทักษ์หลอดเลือด ซึ่งมี
บทบาทอย่างย่ิงในเร่ืองโรคท่ีทำาให้หลอดเลือดมีการอักเสบ 
โดย Collagen Type III จะทำาหน้าท่ีพิทักษ์หลอดเลือดไม่ให้
เสียหาย และเป็นคอลลาเจนที่เจอมากในผนังลำาไส้ด้วย



คอลลาเจน  
เป็นโปรตีนหลักของเน้ือเย่ือเก่ียวพนัท่ัวร่างกาย และเป็น
โปรตีนที่มีปริมาณมากที่สุดในร่างกาย คือ เป็นปริมาณ
ถึง 25% - 35% ของโปรตีนทั่วร่างกาย โครงสร้างของ
คอลลาเจนโปรตีน ประกอบด้วยกรดอะมิโนหลายชนิด
มารอ้ยเรยีงกัน เปน็รูปเกลียวท่ีเรยีกวา่ ทรปิเป้ิล เฮลิกซ ์
(Triple Helix) หรือคอลลาเจน เฮลิกซ์ (Collagen Helix) 
ซ่ึงทำาหน้าท่ีประสาน เป็นโครงสร้าง และสร้างความยืดหยุ่น
ให้ส่วนต่างๆ ของร่างกาย
 
คอลลาเจนเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่พบทั่วไปในร่างกาย แต่
สว่นใหญจ่ะพบในผวิ ผม เล็บ กระดกู กระดกูออ่น เอน็ และ 
ผนังด้านในของหลอดเลือด คอลลาเจนที่อยู่ในโครงสร้าง
ของแต่ละอวัยวะของร่างกาย ทำาหน้าที่ต่างๆ กัน เช่น 
คอลลาเจนที่อยู่ในกระดูกจะเป็นฐานให้แคลเซียมมาเกาะ 
ทำาให้กระดูกมีลักษณะแข็ง คอลลาเจนในเอ็นจะมีลักษณะ
ยดืหยุน่กวา่คอลลาเจนทีอ่ยูใ่นกระดกูออ่นจะมคีวามแขง็ไม่
เท่ากระดูก คอลลาเจนไม่เพียงแต่อยู่ในผิวหนังชั้นหนังแท้
กระดูก กระดกูออ่น และเอน็เท่านัน้ คอลลาเจนยงัมปีรมิาณ
มากในกระจกตา ในผนังหลอดเลือด ในทางเดินอาหาร ใน
หมอนรองกระดูก ในฟัน และมีอยู่ในกล้ามเนื้อถึง 6% 
 

1. คอลลาเจนชนิดที่ 1 (Collagen Type I) : 
เป็นคอลลาเจนท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดในร่างกาย Collagen 
Type I เปน็คอลลาเจนทีป่อ้งกนัการสลายของคอลลาเจน
ในผิว ผม เล็บ และเป็นคอลลาเจนที่ลดปริมาณลงอย่าง
รวดเร็วมากหลังเราอายุได้  25  ปี  ผลการลดลงของ
Collagen Type I ทำาให้หน้า และผิวของเราหย่อนคล้อย  
นอกจากน้ี Collagen Type I ยังเป็นคอลลาเจนหลักในเอ็น
อวัยวะต่างๆ และในกระดูกด้วย ในร่างกาย Collagen 
Type I มักจะพบร่วมกับ Collagen Type III  

2. คอลลาเจนชนิดที่ 2 (Collagen Type II) : 
มีความสำาคัญอย่างมาก สำาหรับข้อต่อ และพบมากใน
กระดูกอ่อน  โดยมีปริมาณถึง  50%  ของโปรตีนใน
กระดกูออ่น และมปีรมิาณมากถงึ 85% – 90% ในขอ้ตอ่
กระดูก งานวิจัยทั้งในสัตว์ทดลอง และในมนุษย์ พบว่า
การรับประทาน Collagen Type II ช่วยลดอาการปวดข้อ 
ช่วยให้การเคลื่อนไหวของข้อต่อดีขึ้น ลดการอักเสบ ลด
การสึกกร่อนของข้อต่อได้ นอกจากน้ี ยังช่วยสร้างข้อต่อ
ใหม่ และยังช่วยปอ้งกนัการเปน็ข้อตอ่เสือ่ม ขอ้ตอ่อกัเสบ
ในอนาคตด้วย

เซลล์ที่ทำาหน้าที่ในการผลิตคอลลาเจน และอิลาสติน คือ เซลล์
ท่ีเรียกว่าไฟโบรบลาสท์ (Fibroblast) คอลลาเจนมาจากภาษากรีก
ท่ีแปลว่า “กาว” ซ่ึงเป็นเน้ือเย่ือเก่ียวพันท่ีทำาหน้าท่ีประสานส่วน
ต่างๆ ในร่างกายให้เป็นรูปเป็นร่างอยู่ได้ คอลลาเจนในทางการแพทย์
มีที่ใช้ในการรักษาความผิดปกติของผิวหนัง และกระดูก ช่วยลด
การสลายคอลลาเจนใต้ผิวหนัง ทำาให้กระดูก ข้อต่อ ผิว ผม เล็บ
แข็งแรง แลดูสุขภาพดี และอ่อนเยาว์

 

คอลลาเจนมีมากกว่า 30 
ชนิดในร่างกาย แต่ชนิดท่ี
นักวิทยาศาสตร์สามารถ
แยกโมเลกุลออกมาได้ เพื่อ
มาทำางานวิจัยประโยชน์ ใน
ทางการแพทย ์คอื คอลลาเจน
ชนิดที่ 1,2 และ 3 
(Collagen Type I,II,III) ซึ่ง
มีหน้าที่ต่างๆกันในร่างกาย 
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