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มีการนาคอลลาเจนมาใช้อย่างกว้างขวางและมีการอ้างสรรพคุณมากมาย แต่งานวิจยั
เกี่ยวกับการรับประทานคอลลาเจนในคนเพื่อส่ งเสริ มผิวพรรณมีนอ้ ยมาก
การวิจยั ครั้งนี้เป็ น
การศึกษาเชิงทดลอง เพื่อศึกษาประสิ ทธิผลของคอลลาเจนชนิดรับประทานต่อความชุ่มชื้นและ
ความยืดหยุน่ ของผิวหนัง โดยการเปรี ยบเทียบผลก่อนและหลังการรับประทานคอลลาเจน มี
อาสาสมัครเข้าร่ วมโครงการ 20 คน โดยให้รับประทานคอลลาเจน 10 กรัมต่อวันติดต่อกันเป็ นเวลา
12 สัปดาห์ และทาการตรวจวิเคราะห์ผิวอีกครั้งเมื่อครบกาหนด 12 สัปดาห์ ด้วยเครื่ อง Cutometer
เพื่อวิเคราะห์ความยืดหยุน่ และ Corneometer เพื่อวิเคราะห์ความชุ่มชื้น
ผลการศึกษาตามสมมุติฐานหลักพบว่าหลังรับประทานคอลลาเจน ความชุ่มชื้ นของผิว
ขมับข้างซ้ายและข้างขวาเพิ่มมากกว่าก่อนรับประทานคอลลาเจนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ใน
ขณะเดียวกัน พบว่าความยืดหยุน่ ของผิวขมับข้างซ้ายหลังรับประทานคอลลาเจนเพิ่มมากกว่าก่อน
รับประทานคอลลาเจนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติเช่นกัน ในขณะที่ผลการศึกษาผิวของขมับข้างขวา
จะมีความยืดหยุน่ เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยหลังรับประทานคอลลาเจนจึงไม่พบว่ามีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
ผลการศึกษาตามสมมุติฐานรองเมื่อแบ่งอายุอาสาสมัครเป็ น 3 กลุ่ม มีเพียงกลุ่มอายุ
ระหว่าง 36-45 ปี ที่มีการเปลี่ยนแปลงความชุ่มชื้นของผิวทั้งขมับข้างซ้ายและข้างขวาและความ
ยืดหยุน่ ของผิวขมับข้างซ้ายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ในขณะที่กลุ่มอายุที่นอ้ ย
กว่า 35 ปี และมากกว่า 45 ปี มีการเปลี่ยนแปลงผิวที่ดีข้ ึนแต่ไม่มากกว่าก่อนการรับประทานคอลลา
เจนอย่างมีนยั สาคัญ อธิบายตามทฤษฎีพยาธิสภาพผิวและทฤษฎีฮอร์โมนสัมพันธ์กบั วัยได้วา่ ผิวจะ
เริ่ มสู ญเสี ยคอลลาเจนมากขึ้นตามวัยที่สูงขึ้นซึ่ งสัมพันธ์กบั ฮอร์โมน โดยเฉพาะที่ผวิ หนังเป็ นอวัยวะ
เป้ าหมายสาหรับฮอร์โมนหลายชนิดและ sex steriods โดยเฉพาะฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogens)
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ซึ่งช่วยเพิ่มคอลลาเจน เพิ่มความหนาของผิวและเสริ มสร้างหลอดเลือด ในกลุ่มอายุที่นอ้ ยกว่า 35 ปี
เมื่อรับประทานคอลลาเจนเสริ มจึงเห็นผลการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ส่ วนกลุ่มผูท้ ี่อายุมากกว่า
46 ปี เป็ นกลุ่มที่มีอายุมาก ผิวจึงสู ญเสี ยคอลลาเจนไปมากและเป็ นช่วงวัยที่หมดประจาเดือน
ฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ลดลงในหญิงวัยหมดประจาเดือนจึงเป็ นปัจจัยสาคัญในการเกิดริ้ วรอย การ
รับประทานคอลลาเจนเสริ มเพียงระยะเวลา 12 สัปดาห์อาจไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงผิวให้ดี
ขึ้นจนชัดเจนได้ ในขณะที่กลุ่มอายุ 36-45 ปี ช่วงวัยนี้แม้ผิวเริ่ มสู ญเสี ยคอลลาเจนมากขึ้นและเป็ นวัย
ที่เริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์ โมน
ความแห้งกร้านและริ้ วรอยเริ่ มปรากฏชัดแต่ก็ยงั คงมีฮอร์โมน
สาคัญที่ช่วยให้ผวิ ยังคงมีความชุ่มชื้นและยืดหยุน่ อยูไ่ ด้ การรับประทานคอลลาเจนเสริ มในช่วงวัยนี้
จึงทาให้ได้ผลการศึกษาที่เห็นการเปลี่ยนแปลงผิวที่ดีข้ ึนอย่างชัดเจน
การศึกษาในครั้งนี้จะสามารถใช้เป็ นแนวทางให้กบั วงการผิวหนังและผูท้ ี่สนใจดูแล
สุ ขภาพผิวได้มีความมัน่ ใจในการพิจารณาเลือกบริ โภค รวมทั้งผูป้ ระกอบการผลิตและจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจนได้นาไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์แก่ผบู้ ริ โภคต่อไป
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ABSTRACT

PU

Collagen has been used extensively and has claimed many properties. However, there
are a limited number of research studies about oral form collagen supplementation in human for
supporting these claims. This experimental study research aimed to determine efficacy of oral
collagen supplement in enhancing hydration and elasticity of skin by comparing skin parameters
before and after collagen taking. 20 participants were asked to take 10 grams per day of collagen
for 12 weeks then skin elasticity and hydration were analyzed using Cutometer and Corneometer
respectively.
Results from Corneometer test founded level skin hydration at left and right temporal
area were increase at significant level. While skin elasticity measured by Cutometer was
significantly increase at left temporal area, although the study of the right temple increased in
elasticity slightly is not statistically significantly different matter.
We divided participants into three age groups and founded participants aged between
36-45 years old showed significant improvement in skin hydration at both temporal area and also
skin elasticity at left temporal area. However participant age groups under 35 years old and over 45
years old also show improvement of skin condition but not at significant level. According to skin
and hormone theory. The skin begins to lose collagen as we age. Which is associated with hormonal
changes. The skin is the target organ for many hormones and sex steroids particularly estrogen
(Estrogens) which helps in collagen production, thickening of the skin and strengthens blood
vessels. As a results in the age groups of less than 35 years old taking collagen supplements
produced minimal change. While these who are older than 46 years old which is in menopausal

ฉ
period had already lost their estrogen which can result in losing collagen and wrinkle formation.
Therefore only 12 weeks collagen supplementation is not be enough to produce changes in skin
parameters. During 36-45 years old, skin starts losing collagen but our bodies are still able produce
important hormones which help in maintaining skin hydration and elasticity. As a result, collagen
supplementation in this age groups can produce greater change than other groups.
This study can be used as a guideline for those who are interested in skin
supplementation to choose their product with confidence. Entrepreneur, manufactures and
distributors can also apply these knowledge from our study for benefits of their consumers.
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การวิจยั ครั้งนี้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี เพราะข้าพเจ้าได้รับความเมตตาจาก อาจารย์
นายแพทย์มาศ ไม้ประเสริ ฐ ผูเ้ ป็ นที่ปรึ กษา อีกทั้งคณาจารย์ผเู้ ป็ นคณะกรรมการในการสอบ ที่ให้
คาแนะนางานวิจยั ฉบับนี้ และความร่ วมมือจากผูเ้ ข้าร่ วมโครงการซึ่งเป็ นพนักงาน บริ ษทั สุ เพิร์บ
เฮลท์ต้ ี โปรดักส์ จากัด และบริ ษทั แอปเปิ ล ทู แอปเปิ ล จากัด ที่สาคัญที่สุดคือครอบครัวอันเป็ นที่รัก
ของข้าพเจ้าที่คอยเป็ นกาลังใจและให้การสนับสนุนตลอดมา
ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านที่มีส่วนในความสาเร็ จของงานวิจยั
ครั้งนี้ และขอขอบคุณน้ าใจอันแสนน่ารักและอบอุ่นของพนักงานและครอบครัวของข้าพเจ้ารวมทั้ง
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องที่มิได้เอ่ยถึงได้ท้ งั หมดมา ณ ที่น้ ี ดว้ ยค่ะ
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1.1 ทีม่ ำและเหตุผลของงำนศึกษำวิจัย
เพราะความสดใส แข็งแรง ดูอ่อนเยาว์เป็ นความปรารถนาของมนุษย์ทวั่ ไปไม่วา่ จะเป็ น
หญิงหรื อชาย ในปัจจุบนั สภาพแวดล้อมทัว่ โลก มลภาวะที่เป็ นพิษทั้งอากาศ น้ า เป็ นสิ่ งที่เรา
หลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงมลพิษทางสังคมที่ก่อให้เกิดความเครี ยดทั้งทางกายและจิตใจ การขาดการ
ดูแลสุ ขภาพอย่างเหมาะสม
การดูแลสุ ขภาพอย่างเหมาะสม ได้แก่ การทานอาหารและดื่มน้ าที่ดีมีประโยชน์ การ
ออกกาลังกายที่เหมาะสมตามวัยอย่างสม่าเสมอ การพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอและมีคุณภาพ แต่
เมื่อละเลยการดูแลเอาใจใส่ ต่อสุ ขภาพก็เท่ากับเป็ นการสะสมผลผลิตของความเสื่ อมไว้ อาการเสื่ อม
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ถอยของสุ ขภาพนั้นเริ่ มจากระดับเซลล์ และเมื่อความเสื่ อมถูกสะสมมากขึ้นเรื่ อยๆ ประกอบกับอายุ

ที่เพิม่ ขึ้น จากที่ร่างกายไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆ จนในที่สุดร่ างกายก็ไม่อาจฝื นทนต่อความเสื่ อม
ที่เราเป็ นผูผ้ ลิตขึ้นเองได้ ด้วยอาการของโรคต่างๆ

ความเสื่ อมเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย ได้แก่ อายุที่เพิ่มขึ้น ฮอร์ โมนที่บกพร่ อง รังสี จาก
แสงแดด ความบกพร่ องทางโภชนาการ ฯ สัญญาณหนึ่งที่บ่งชี้ความเสื่ อมและความชราที่สามารถ
มองเห็นได้ดว้ ยตาคือผิวพรรณที่เริ่ มแห้งกร้าน หยาบกระด้าง รู ขมุ ขนกว้าง ปรากฏริ้ วรอยร่ องลึก
ขาดความชุ่มชื้น ขาดความยืดหยุน่ ผิวบางและเกิดผื่นแพ้ง่าย
ปั จจุบนั หลายประเทศทัว่ โลกรวมทั้งประเทศไทย ได้ให้ความสนใจและมีความเชื่อว่า
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารคอลลาเจนสามารถช่วยฟื้ นฟูสภาพผิวพรรณให้กลับมาชุ่มชื้น ยืดหยุน่ ดูมี
สุ ขภาพดี ซึ่งคอลลาเจนจัดเป็ นสารอาหารประเภทโปรตีน จะถูกย่อยเป็ นกรดอะมิโนในที่สุด มี
ผลการวิจยั เกี่ยวกับการรับประทานคอลลาเจนมากมาย แต่ยงั ไม่มีผลการศึกษาในคนที่แน่ชดั มีเพียง
การศึกษาในสัตว์ทดลองเท่านั้น มีนกั วิจยั ที่รายงานถึงปริ มาณที่ปลอดภัยสู งสุ ดในการรับประทาน
ไฮโดรไลเซทคอลลาเจนในสัตว์ทดลองคือ 1.66 กรัมต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม ในหนึ่ งวัน (Dybka
K. and P. Walczak, 2009)1 แต่อย่างไรก็ตาม ปริ มาณสู งสุ ดที่บริ โภคได้อย่างปลอดภัยตาม
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ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย ได้อนุญาตให้บริ โภคได้ไม่
เกิน 10 กรัมต่อวัน
จากอดีตจนถึงปัจจุบนั มนุษย์จึงพยายามคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เทคโนโลยีและ
สารอาหารใหม่ๆได้ถูกค้นพบบนโลกใบนี้อย่างมากมาย เพื่อลดหรื อชะลอความเสื่ อมในร่ างกายที่
ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งที่ได้ผลและยังรอการพิสูจน์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เทคโนโลยีหรื อสารอาหารที่
ช่วยส่ งเสริ มในเรื่ องผิวพรรณให้คงความอ่อนเยาว์ หรื อฟื้ นฟูให้ผวิ กลับมามีสุขภาพที่ดีได้ยาวนาน
จึงทาให้เป็ นที่ตอ้ งการของทุกเพศทุกวัยและมีมูลค่าทางการตลาดที่สูงมาก

D

1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำวิจัย
เพื่อประเมินผลของการรับประทานคอลลาเจนเสริ มต่อความยืดหยุน่ และความชุ่มชื้น
ของผิว
1.3 สมมุติฐำนของกำรศึกษำวิจัย
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1. สมมุติฐานหลัก
1.1 ความยืดหยุน่ ของผิว หลังการรับประทานคอลลาเจนเสริ มมากกว่าความยืดหยุน่ ของ
ผิวก่อนรับประทานคอลลาเจนเสริ ม
1.2 ความชุ่มชื้นของผิว หลังการรับประทานคอลลาเจนเสริ มมากกว่าความชุ่มชื้นของผิว
ก่อนรับประทานคอลลาเจนเสริ ม

2. สมมุติฐานรอง
อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผิวที่แตกต่างกัน เมื่อเปรี ยบเทียบความ
ยืดหยุน่ และความชุ่มชื้นของผิวหลังการรับประทานคอลลาเจนเสริ ม

1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1. ประชาชนจะมีความมัน่ ใจในการรับประทานคอลลาเจนเสริ มว่าจะสามารถช่วยฟื้ นฟูสภาพ
ผิวให้ดีข้ ึนได้จริ ง
2. สามารถเป็ นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อช่วยส่ งเสริ มในเรื่ องผิวพรรณ
ให้คงความอ่อนเยาว์ หรื อฟื้ นฟูให้ผวิ กลับมามีสุขภาพที่ดีข้ ึน

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
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2.1 ผิวหนังและโครงสร้ าง
ผิวหนังเป็ นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่และมีน้ าหนักมากที่สุดในร่ างกาย มีเนื้อที่ท้ งั หมดประ
มาณ 1.8 ตารางเมตร คิดเป็ น 16% ของน้ าหนักร่ างกาย และมีความหนาต่างกันตามบริ เวณต่างๆ ของ
ร่ างกาย จากบริ เวณที่เปลือกตามีความหนาเพียง 0.05 มม. ไปถึง 0.8-1.5 มม. ที่ฝ่ามือและฝ่ าเท้าที่มี
ความหนามากที่สุด ผิวหนังมีหน้าที่ที่สาคัญ ได้แก่
1. ห่อหุ ม้ ร่ างกายให้คงรู ป
2. ป้ องกันอันตรายจากสิ่ งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิร้อน-เย็น เชื้ อโรคต่างๆ
3. ควบคุมอุณหภูมิภายในร่ างกาย
4. รับความรู ้สึกต่างๆ เช่น ความเจ็บปวด ความร้อน-หนาว รับน้ าหนักกดทับ
ผิวหนังประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 3 ส่ วน
1. หนังกาพร้า (Epidermis)
2. หนังแท้ (Dermis)
3. ชั้นไขมันใต้ผวิ หนัง (Subcutaneous)

ภาพที่ 2.1 แสดงลักษณะชั้นผิวหนัง
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2.1.1 หนังกาพร้า (Epidermis)
เป็ นผิวหนังชั้นนอกสุ ดเป็ นชั้นของ Stratified squamous epithelium ผิวหนังชั้นนี้
ไม่มีเส้นเลือด และต่อมต่างๆ จะเป็ นทางผ่านช่องเหงื่อ เส้นขนและไขมัน ชั้นผิวนี้ จะมีอายุประมาณ
14 วัน หลังจากนั้นจะหลุดลอกออกไปในรู ปของขี้ไคล และจะสร้างเซลล์ผวิ ใหม่ข้ ึนมาแทน ซึ่งจะ
ใช้เวลาอีกประมาณ 14 วัน ดังนั้นการผลัดเซลล์ผวิ แต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 28 วัน ทั้งนี้
ระยะเวลาขึ้นอยูก่ บั อายุดว้ ย เมื่ออายุมากขึ้นระยะเวลาในการผลัดผิวจะมากขึ้นประมาณ 45-50 วัน
ผิวหนังกาพร้าประกอบด้วย 5 ชั้น ดังนี้
1. Stratum corneum หรื อ Horny Layer ประกอบด้วยชั้นค่อนข้างหนาของเซลล์ โดย
เรี ยงเป็ นระเบียบเป็ นชั้นที่ประกอบด้วย Soft keratin อาจเรี ยกว่า keratinized layer หรื อชั้น keratin
ซึ่งช่วยให้ผวิ หนังมีความยืดหยุน่ นอกจากนี้ Soft Keratin ยังช่วยป้ องกันเซลล์ที่ยงั มีชีวติ ที่อยูข่ า้ งใต้
ไม่ให้แห้งจากการสัมผัสอากาศ เซลล์ช้ นั นี้จะหลุดออกไปจากการเสี ยดสี และจะมีเซลล์ใหม่ข้ ึนมา
แทนที่จากข้างใต้
2. Stratum lucidum เป็ นชั้นโปร่ งแสงของเซลล์ที่ตายแล้ว ประกอบด้วยโปรตีน eleidin
ซึ่งโปรตีนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงไปมาระหว่าง soft keratin ของ stratum corneum และสารต้น
กาเนิดของ soft keratin คือ keratohyaline ชั้นนี้จะปรากฏเฉพาะผิวหนังที่ฝ่ามือและส้นเท้าเท่านั้น
ทาหน้าที่ป้องกันรังสี อุลต้าไวโอเลตของแสงอาทิตย์ และป้ องกัน Sunburn ที่มือและเท้า
3. Stratum granulosum อยูใ่ ต้ช้ นั stratum lucidum มีความหนาประมาณ 2-4 ชั้นของ
เซลล์ ซึ่งเซลล์ประกอบไปด้วยแกรนูลและ keratohyaline กระบวนการของ keratinization เกี่ยวข้อง
กับการตายของเซลล์ที่เกิดขึ้นในชั้นนี้
4. Stratum spinosum ประกอบด้วยเซลล์รูป polyhedral ซึ่งมีลกั ษณะยืน่ แหลม คล้าย
หนามที่ผวิ ของเซลล์ เรี ยงกันอยูห่ ลายชั้น เซลล์เหล่านี้จะเกาะกัน ช่วยพยุงยึดชั้นนี้ให้มีความแข็งแรง
เพื่อป้ องกันเชื้อโรคที่เข้ามาที่ผวิ หนัง มีการแบ่งตัวและเจริ ญเติบโตของเซลล์มาก เซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้น
จะถูกผลักเข้าไปที่ผวิ เพื่อไปแทนเซลล์ที่เป็ น keratinized cell ของ stratum corneum
5. Stratum basale อยูช่ ้ นั ล่างสุ ดของผิวหนังติดกับ dermis ประกอบด้วยเซลล์ช้ นั เดียว
ของ columnar หรื อ cuboidal cell มีการแบ่งเซลล์เกิดเป็ นเซลล์ใหม่เพื่อทดแทนเซลล์ที่หลุดออกไป
ที่ช้ นั บน
2.1.2 หนังแท้ (Dermis)
เป็ นชั้นที่อยูต่ ่ากว่าผิวชั้นนอกลงมา มีความหนามากกว่าผิวชั้นนอก 20-40 เท่า เป็ นชั้นที่
มีความแข็งแรง ประกอบด้วยปลายประสาทรับความรู้สึก ต่อมไขมัน ต่อมเหงื่อ รากขน เส้นเลือด
นอกจากนี้ยงั เป็ นชั้นที่มีคอลลาเจน (Collagen) และ อีลาสติน (Elastin) ซึ่ งมีความสาคัญต่อความ
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ยืดหยุน่ ของผิว และความกระชับดูเต่งตึง หากชั้นหนังแท้มีคอลลาเจนหรื ออีลาสตินน้อยผิวก็จะ
หย่อนคล้อย ดูหยาบกร้าน
ชั้น dermis ประกอบด้วยเซลล์ 2 ชั้น ซึ่ งไม่สามารถแยกจากกันได้เด็ดขาด คือ papillary
layer และ reticular layer
Papillary layer ประกอบด้วย connective tissue ที่มีเส้นใยละเอียดอยูก่ นั อย่างหลวมๆ
ของมัด Collagen fibers, Elastic fibers และ reticulum fibers เนื้อเยือ่ ชั้นนี้ดูคล้ายเป็ นปุ่ มๆที่ผวิ ซึ่ง
จะสวมต่อกับชั้นของ epidermis ได้สนิท
Reticular layer ประกอบด้วย connective tissue ที่เส้นใยมีลกั ษณะหยาบและอยูก่ นั อย่าง
หนาแน่น เนื่องจาก coarse collagen fiber และ fiber bundle ไขว้กนั ไปมาเกิดเป็ นโครงสร้างที่
แข็งแรง ในชั้น reticular fiber จะพบหลอดเลือดและท่อน้ าเหลือง เส้นประสาท เซลล์ไขมัน รากขน
ต่อมไขมัน
และในชั้นหนังแท้ยงั มี Mast cell ซึ่งเป็ นเซลล์ที่มี Granules ที่บรรจุดว้ ยสารหลายชนิด
ได้แก่ heparin, histamine, neutrophil chemotactic factor, eosinophil chemotactic factor of
anaphylaxis และ kinin เป็ นต้น ถึงแม้วา่ ชั้นหนังแท้จะมีการยืดหยุน่ ได้สูงและสามารถยืดได้เกิน
พิกดั แต่อาจเห็นผิวเป็ นริ้ วลายๆ ภายหลังการตั้งครรภ์ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการซ่อมแซมการฉีกขาด
ของคอลลาเจนได้
2.1.3 ชั้นไขมันใต้ผวิ หนัง (Subcutaneous)
เป็ นส่ วนล่างสุ ดของโครงสร้างผิวหนัง ส่ วนใหญ่ประกอบด้วยไขมันซึ่ งมีหน้าที่ปกป้ อง
อวัยวะภายใน ช่วยทาให้ผวิ หนานุ่ม เป็ นชั้นที่ช่วยสร้างความยืดหยุน่ ให้แก่ผวิ ช่วยรับแรงกระแทก
และสะสมพลังงานให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย เมื่ออายุมากขึ้นเซลล์ไขมันในชั้นผิวนี้ จะน้อยลง ทาให้
ผิวบางลง เกิดการย่อนคล้อย และเกิดริ้ วรอยเหี่ยวย่นขึ้นตามอายุที่เพิม่ มากขึ้น
2.2 พยาธิสรีรวิทยาความชราของผิวหนัง
ความชราที่เกิดขึ้นกับผิวหนังจาแนกออกเป็ น 2 ประเภท คือ intrinsic aging หรื อ
chronological aging และ extrinsic aging หรื อ photoaging
2.2.1 intrinsic aging หรื อ chronological aging เป็ นความชราที่เกิดจากความเสื่ อมของผิวหนัง
ซึ่งเป็ นไปตามกาลเวลา ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม ความชราประเภทนี้ ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยง
ได้
2.2.2 extrinsic aging หรื อ photoaging เป็ นความชราที่เกิดจากความเสื่ อมของผิวหนังเนื่องจาก
สัมผัสกับแสงแดด บุหรี่ มลพิษต่างๆในสิ่ งแวดล้อม ความชราประเภทนี้ สามารถป้ องกันได้
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2.2.3 โครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงในผิวที่ชรา (Structural skin changes in aging)
โดยปกติผวิ หนังของคนจะไม่เรี ยบ แต่จะมีริ้วรอยให้เห็น ริ้ วรอยเหล่านี้เกิดจากการที่ผิว
มีเส้นแนวตั้งและแนวนอนที่ขนานและตัดกัน เป็ นรู ปสามเหลี่ยมหรื อสี่ เหลี่ยม ริ้ วรอยเหล่านี้เรี ยกว่า
microrelief ในเด็กวัยรุ่ นและคนชรามีการตัดกันที่มีการเอียงมุมที่แตกต่างกัน ริ้ วรอยเหล่านี้เกี่ยวข้อง
กับโครงสร้างความยืดหยุน่ ของ dermis พบว่าจานวนริ้ วรอยเพิ่มขึ้น เมื่ออายุเพิ่มขึ้น
การเปลี่ยนแปลงของผิวหนังชั้นต่างๆ เป็ นดังนี้
1. ชั้นหนังกาพร้า (epidermis)
สิ่ งที่เกิดขึ้นชัดเจนที่สุด คือรอยเชื่อมต่อระหว่าง epidermis กับ dermis (epidermal
junction) ที่มีลกั ษณะเป็ นคลื่นจะหายไป ทาให้พ้นื ที่ผวิ สัมผัสระหว่าง 2 ชั้นลดน้อยลงหรื อการ
เปลี่ยนแปลงของหนังกาพร้าบางลงและมี dermal papillae และ rete ridges ที่แบนราบ ทาให้แรงยึด
เหนี่ยวระหว่างหนังกาพร้าและหนังแท้ลดลง
ทาให้ผวิ หนังของผูส้ ู งอายุเป็ นแผลถลอกได้ง่าย
(blister) แม้วา่ จะเพียงการกระแทกเล็กน้อย แผลหายช้า keratocytes มีขนาดและรู ปร่ างต่างไปจาก
เดิมทาให้ผวิ หนังชั้นนี้บางลง เซลล์ไม่เกาะติดกันแน่นเหมือนเดิม จึงหลุดร่ อนได้ง่าย
ถึงแม้วา่ ความหนาและ density ของ corneum ในผูส้ ู งอายุไม่แตกต่างจากหนุ่มสาวแต่
ปริ มาณของไขมัน ความชุ่มชื้นของผิวหนังและอัตราการผลัดเซลล์ของผิวลดลง ทาให้ผวิ ของ
ผูส้ ู งอายุแห้งเป็ นขุยและเกราะป้ องกันผิวหนัง (barrier function) อ่อนแอลง

ภาพที่ 2.2 เปรี ยบเทียบชั้นของผิวหนังที่มีอายุมากขึ้น

นอกจากนี้ เซลล์ยงั ติดสี (straining qualities) เปลี่ยนไปและการแบ่งตัวผิดปกติเกิดได้
ง่ายซึ่ งอาจเป็ นสาเหตุของเนื้องอกหรื อมะเร็ งผิวหนัง และยังพบอีกว่า melanocyte จะมีจานวนลดลง
อย่างเห็นได้ชดั (เซลล์สร้างสี ลดน้อยลง 8-20% ในทุก 10 ปี หลังอายุ 30 ปี ) ทาให้ผวิ ของผูส้ ู งอายุมี
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สี ไม่สม่าเสมอ เมื่อถูกระตุน้ ด้วยแสงแดดเซลล์สร้างสี จะรวมกลุ่มกันเฉพาะที่ เกิดเป็ นกระแดด
(lentigo senilis ) Langerhan cell ลดจานวนลง 50% ทาให้มีโอกาสติดเชื้ อและเป็ นมะเร็ งผิวหนังได้
ง่าย
2. ชั้นหนังแท้ (Dermis)
ความหนาแน่นของส่ วนประกอบในชั้นหนังแท้ลดลง จานวนหลอดเลือดและเซลล์ใน
ชั้นนี้ลดลง ทาให้ผวิ หยาบลงอย่างเห็นได้ชดั โดยปกติผิวของผูห้ ญิงจะมี dermis บางกว่าผูช้ าย
นอกจากนี้ปริ มาณ collagen ใน dermis จะลดลงทุกปี ประมาณ 1% collagen fiber มีขนาดและ
จานวน cross link เพิ่มขึ้นตามอายุ ทาให้ collagen fiber แข็งขึ้น มี tensile strength เพิ่มขึ้น จึงทาให้
ผิวมีความเปราะบางและฉี กขาดง่ายขึ้น

ภาพที่ 2.3 แสดงความหนาของคอลลาเจน

Elastic fiber มีการเรี ยงตัวและส่ วนประกอบโครงสร้างและคุณสมบัติไม่เหมือนเดิมทา
ให้ไม่สามารถรักษาความยืดหยุน่ ไว้ได้ ทาให้เกิดรอยเหี่ ยวย่นและหย่อนคล้อย นอกจากนี้จานวน
หลอดเลือดลดลงทาให้ผวิ หนังมีลกั ษณะเย็นและซีด มีจานวนไขมันใต้ผวิ หนังและต่อมเหงื่อลดลง
ทาให้มีโอกาสเกิดภาวะอุณหภูมิต่ากว่าปกติ (hypothermia) หรื อสู งกว่าปกติ (hyperthermia) ง่ายขึ้น
Ground Substance ที่สาคัญคือ กรด Hyaluronic และ dermantan sulfate ในชั้นนี้มี
ปริ มาณลดลงร่ วมกับการที่มีเลือดมาเลี้ยงน้อยลง การกาจัดสารแปลกปลอม (dermal clearance)
ลดลง ทาให้ระยะเวลาการแพ้สารสัมผัส (contact dermatitis) นานขึ้น มีโอกาสเกิดแผลง่าย การที่
ผนังหลอดเลือดบางลงและความสามารถในการพยุงหลอดเลือดลดลง รวมทั้งปริ มาณ ground
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substance ลดลง ทาให้ระยะทางระหว่างมัดของ collagen ลดลง มีการอัดแน่นของมัด collagen มาก
ขึ้นจึงทาให้ผวิ มีความยืดหยุน่ ลดลง
3. Skin appendage
3.1 ต่อมเหงื่อ มีจานวนและประสิ ทธิภาพการทางานลดลง จากสาเหตุน้ ีประกอบกับ
การเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดใน dermis ทาให้มีโอกาสเสี่ ยงต่อการเกิด heat shock ในภาวะมี
อากาศร้อนได้ง่ายเพราะไม่สมารถระบายความร้อนได้ดีเท่าเดิม และพบว่ากลิ่นตัวของผูส้ ู งอายุจะ
ลดลงด้วย
3.2 ต่อมไขมัน จานวนเท่าเดิมแต่มีขนาดใหญ่ข้ ึนและประสิ ทธิภาพการทางานลดลง
การที่ไขมันและเหงื่อซึ่ งเปรี ยบเสมือนเป็ นสารหล่อลื่นผิวลดลง ผิวหนังชั้นนอกหลุดออกได้ง่ายเป็ น
สาเหตุของผิวแห้งเป็ นขุยในผูส้ ู งอายุ

PU

2.3 ลักษณะทัว่ ไปของคอลลาเจน
2.3.1 ประวัติและลักษณะทัว่ ไป
Collagen (คอลลาเจน) มีรากศัพท์มาจากภาษากรี ก จากคาว่า “Kolla” ที่แปลว่า กาว
สมัยก่อนมีการทากาวโดยการนาหนังและเอ็นม้ามาเคี่ยวจนกลายเป็ นกาว ตามหลักฐานที่พบมีการ
ใช้งานกาวลักษณะนี้มากว่า 8000 ปี แล้ว โดยใช้เป็ นส่ วนประกอบในการผลิตเชือกและตะกร้าสาน
เพื่อให้มีความแข็งแรง
คอลลาเจน เป็ นโปรตีนเส้นใย (fibrous protein) ที่พบมากที่สุดในร่ างกาย ประมาณ
30% ของโปรตีนทั้งหมดรวมกัน พบในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันทุกชนิดและมีมากสุ ดในทุกอวัยวะเมื่อเทียบ
กับน้ าหนักของอวัยวะนั้น เช่น พบ 4%ที่ตบั 10%ที่ปอด 12-24%ในเส้นเลือดใหญ่ 23%ในกระดูก
50%ในกระดูกอ่อน 64%ในเลนส์ตา และ 75%ที่ผวิ หนัง คอลลาเจนจะทาหน้าที่เป็ นโครงร่ างทาให้
เนื้อเยือ่ ต่างๆมีรูปแบบ ความเหนียวและความแข็งแรง (tensile strength)
ตลอดทั้งชีวิตคนเรามีการขบวนการสังเคราะห์คอลลาเจนใหม่เพื่อทดแทนคอลลาเจน
เดิมที่เสื่ อมสลาย ขบวนการนี้เริ่ มไม่สมดุลเมื่อเราอายุมากขึ้น การเสื่ อมสลายมีมากกว่าการสร้างเพื่อ
ทดแทน รวมทั้งสาเหตุอื่นๆ เช่น รังสี ยวู จี ากแสงแดด การสู บบุหรี่ ความเครี ยด อาหารที่ไม่ดีต่อ
สุ ขภาพล้วนนามาซึ่งการเสื่ อมสลายของคอลลาเจนธรรมชาติ
สัดส่ วนของกรดอะมิโนที่ประกอบกันเป็ นคอลลาเจน
จะแตกต่างไปจากที่พบใน
โปรตีนทัว่ ไป เช่น คอลลาเจนในผิวหนังมีกรดอะมิโนไกลซีน 33% กรดอะมิโนโปรลีน 13%
กรดอะมิโนอนุพนั ธ์ 4-ไฮดรอกซี โปรลีน และไฮดรอกซีไลซีนซึ่ งไม่พบในโปรตีนชนิดอื่นๆ ถึง 9%
และ 1% ของกรดอะมิโนทั้งหมด
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กรดอะมิโนอนุพนั ธ์ท้ งั สองนี้เกิดจากการดัดแปลงกรดอะมิโนโปรลีนและไลซีนในสาย
Polypeptide ภายหลังจากการสังเคราะห์เสร็ จสิ้ น (post-translational modification) ซึ่งเป็ นตาแหน่ง
ที่จาเป็ นต่อการเติมโมเลกุลของน้ าตาล อันมีความสาคัญต่อความแข็งแรงของคอลลาเจนและเนื้อเยือ่
สาหรับไกลซี น พบว่าเรี ยงตัวอยูต่ รงทุกๆตาแหน่งที่ 3 บนสาย Polypeptide ซึ่งอาจเขียนสู ตร
โครงสร้างอย่างง่ายๆ ได้เป็ น (-Gly-X-Y)n โดยส่ วนใหญ่จะพบโปรลีนตรงตาแหน่ง X ในขณะที่
ตาแหน่ง Y จะเป็ นไฮดรอกซี โปรลีนและไฮดรอกซีไลซีน
ในโครงสร้างของคอลลาเจน หน่วยย่อยที่สุดเป็ น Polypeptide ยาวประมาณ 1,050
กรดอะมิโน เนื่องจากในแต่ละสาย Polypeptide มีโปรลีนและไฮดรอกซีโปรลีนอยูท่ าให้ไม่เกิด
เกลียวแอลฟาปกติ แต่เป็ นเกลียววนซ้ายที่มีกรดอะมิโน 3 ตัวต่อรอบ โดยกรดอะมิโนไกลซีนจะ
เรี ยงตัวเป็ นแนวเดียวกันตลอดสาย (glycine edge) และเนื่องจากไกลซีนเป็ นกรดอะมิโนขนาดเล็ก
ทาให้เกลียววนซ้ายของ Polypeptide นี้จานวนสามสายจะมาพันกันเป็ นเกลียวสามเส้นวนขวา
(right-handed triple helix) เกิดเป็ นเกลียวของเกลียว (superhelix) มีไกลซีนเรี ยงตัวเข้าหากันอยู่
ภายในเป็ นแกนกลางอีกที เรี ยกว่า โทรโปคอลลาเจน (tropocollagen) อันเป็ นโครงสร้างพื้นฐาน
ของคอลลาเจน

ภาพที่ 2.4 ลักษณะการเรี ยงตัวของเส้นใยคอลลาเจน

2.3.2 การสังเคราะห์คอลลาเจน
คอลลาเจนสังเคราะห์จากการเรี ยงตัวของกรดอะมิโน โดยใช้ยนี ที่แตกต่างกัน มีมากถึง
36 ยีน สามารถสร้างชนิดของคอลลาเจนได้อย่างน้อย 21 ชนิด คอลลาเจน type I เป็ นส่ วนประกอบ
ในผิวหนังเป็ นส่ วนใหญ่ ยีนที่ควบคุมการสังเคราะห์คอลลาเจน type I มี 2 ยีน คือ
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1. ยีน COL 1A1 อยูบ่ นโครโมโซม 17q21-q22 สร้างสาย 1
2. ยีน COL 1A2 อยูบ่ นโครโมโซม 7q21-q22 สร้างสาย 2
คอลลาเจน type I สร้างจากโมเลกุลของ procollagen ใน Lumen ของ rough
endoplasmic reticulum หลัง่ ออกนอกเซลล์ทาง secretory vescicle โดยการสังเคราะห์คอลลาเจนมี 2
ระดับ ดังนี้
1. intracellular step เป็ นขั้นที่รวบรวมกรดอะมิโนเป็ น procollagen แล้วหลัง่ ออกนอก
เซลล์
2. extracellular step เป็ นขั้นที่เป็ นสภาพจาก procollagen ไปเป็ น collagen เพิ่มความคง
ตัว (stability) มีการสร้างพันธะเชื่อมประสาน (cross-link) รวมตัวเป็ น fibril
2.3.3 การถอดรหัสของคอลลาเจน (Translation of collagen)
โมเลกุลของคอลลาเจนเมื่อรวมตัวกันแล้ว จะอยูใ่ นสถานะเส้นใยที่ไม่ละลาย (insoluble
fiber) จึงมีขอ้ ถกเถียงกันว่า การที่จะสังเคราะห์คอลลาเจนในเซลล์แล้วจะขับออกนอกเซลล์ได้
อย่างไร ในเมื่อโมเลกุลนั้นไม่ละลาย ปัญหานี้ได้มีขอ้ สรุ ป คือ จุดเริ่ มต้นของการสังเคราะห์คอลลา
เจนนั้น จะเริ่ มด้วยโมเลกุลตั้งต้น (precursor molecule) ที่สามารถละลายได้ในสภาวะทางสรี รวิทยา
(soluble under physiologic condition) เรี ยกว่า “procollagen”
สารตั้งต้นในการสร้าง procollagen จะเรี ยกว่า prepro- chain ซึ่ งจะสร้างขึ้นใน rough
endoplasmic reticulum (RER) สาย prepro- นี้จะมีปลายสายด้านอะมิโน (amino-terminal signal
sequence) ส่ งสัญญาณให้ไลโบโซม (ribosomes) หากกรดอะมิโนไปสร้างสายพอลีเปปไทด์ ซึ่ง
ลาดับที่ส่งสัญญาณ (signal sequence) จะทาปฏิกิริยาย่อยสลายด้วยเอ็นไซม์ signal peptidase ผลคือ
สายพอลีเปปไทด์ที่ถูกปล่อยออกจาก Lumen ของ RER จะถูกเรี ยกว่า pro- chains
สาย pro- นี้จะผ่านไปสู่ กระบวนการดัดแปลงภายหลังการแปลรหัส (Posttranslational modifications) ก่อนที่จะมาพันเกลียวเป็ น procollagen เพื่อปล่อยออกนอกเซลล์ต่อไป
2.3.4 กระบวนการดัดแปลงภายหลังการแปลรหัส (Post-translational modifications) มี
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) การสังเคราะห์ไฮดรอกซี โปรลีนจากโปรลีนด้วยการเติมหมู่ไฮดรอกซี
ไฮดรอกซี โปรลีนมีความสาคัญในพันเกลียวของสายแอลฟา ก่อนส่ งออกไปนอกเซลล์
ถ้า ขาดไฮดรอกซี โปรลี น สายพอลี เปปไทด์ก็ จะไม่ ส ร้ า งเป็ นรู ป 3 สายพัน เกลี ย ว (triple helix)
ยังผลให้ไม่มีการสร้างเส้นใยคอลลาเจนบริ เวณนอกเซลล์ตามมา
ปริ มาณของไฮดรอกซีโปรลีนมีประมาณ 10 % ในจานวนกรดอะมิโนทั้งหมดของ
คอลลาเจน type I โดยสังเคราะห์ข้ ึนจากการเติมหมู่ไฮดรอกซีลงไปที่โปรลีน เอนไซม์ prolyl-4-
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hydroxylase จะจดจาได้เฉพาะโปรลีนในตาแหน่ง Y ในสายลาดับ Gly-X-Y เท่านั้น การเติมนั้นเริ่ ม
ตั้งแต่มีสาย pro- เกิดขึ้นในไรโบโซม และเอนไซม์ prolyl-4-hydroxylase จะไม่เติมหมู่ไฮดรอกซี
ในโปรลีนถ้าอยูใ่ นสายที่มีการพันเกลียวแล้ว
2) การสังเคราะห์ไฮดรอกซี ไลซีนจากไลซีนด้วยการเติมหมู่ไฮดรอกซี
กรดอะมิโนในเส้นใยคอลลาเจน ได้แก่ โปรลีน และไลซีน บางหน่วยจะถูกเปลี่ยนไป
เป็ นไฮดรอกซีโปรลีน และไฮดรอกซีไลซีน ตามลาดับ การเติมหมู่ไฮดรอกซี (hydroxylation) นี้ มี
ความสาคัญต่อการยึดเส้นใยหน่วยย่อยของคอลลาเจนให้เป็ นมัดเส้นใยที่เสถียร ปฏิกิริยาไฮดรอก
ซี เลชัน่ จะต้องอาศัยวิตามินซี เป็ นโคแฟคเตอร์ ดังนั้น ในผูป้ ่ วยที่มีภาวะพร่ องวิตามินซี จะมีความผิด
ปกติของคอลลาเจนตามมา เช่น โรคเลือดออกตามไรฟัน เพราะเส้นใยคอลลาเจนที่เป็ นโปรลีนซึ่ง
เป็ นองค์ประกอบสาคัญของผนังหลอดเลือดจะยึดไม่แน่นเท่าปกติ
ไฮดรอกซี ไลซี นมีความสาคัญ คือ เป็ นที่ที่จะมีการเติมหมู่น้ าตาล เพื่อเป็ นตัวที่จะสร้าง
พันธะเชื่อมประสาน (crosslink) ในการพันเกลียวเป็ นคอลลาเจนนอกเซลล์ (extracellular) ต่อไป
โดยเอนไซม์ Lysyl hydroxylase จะไปจับกับไลซีนในตาแหน่ง Y ในสายลาดับ Gly-X-Y เช่นกัน
และจะไม่เติมหมู่ไฮดรอกซี ในไลซี นที่อยูใ่ นสายที่มีการพันเกลียวแล้ว
3) การเติมคาร์ โบไฮเดรต (galactose / glucosylgalactose) ให้กบั ไฮดรอกซีไลซีน
โปรตีนบางตัวที่จะถูกหลัง่ ออกนอกเซลล์ จะถูกส่ งไปยังไรโบโซม หรื อ โปรตีนที่เยื่อ
หุ ม้ เซลล์ ก่อนที่จะถูกส่ งไปตามจุดที่เหมาะสม และจะทางานได้จะต้องมีการเติมหมู่น้ าตาลให้กบั
โครงสร้าง กายเป็ นไกลโคโปรตีนก่อน ด้วยกระบวนการเติมหมู่น้ าตาล (glycosylation)
คอลลาเจนเป็ นไกลโคโปรตีนที่มีหมู่ galactosyl และ glucosylgalactosyl อยูใ่ นโมเลกุล
การเติมใช้เอ็นไซม์ collagen galactosyltransferase เติมหมู่ galactosyl ในตาแหน่งที่เป็ นไฮดรอก
ซีไลซีนในสาย pro- และเอ็นไซม์ collagen glucosyl-transferase เติมหมู่ glucosylgalactosyl ใน
ตาแหน่ง Gal-- hydroxylysine ในการเติมหมู่น้ าตาลที่ไฮดรอกซีไลซีนแล้วไม่เกิดการพันเกลียว
ส่ วนใหญ่จะเป็ นน้ าตาล mannose เป็ นส่ วนใหญ่
4) สร้างพันธะไดซัลไฟล์ และสร้างการพันเกลียว
5) เปลี่ยน procollagen ไปเป็ น collagen
6) สร้างเส้นใย (fiber) และพันธะเชื่อมประสาน (cross-link)
ขั้นตอน 1-4 เกิดขึ้นในเซลล์ (intracellular) ขั้น 5-6 เกิดขึ้นนอกเซลล์ (extracellular)
2.3.5 สร้างพันธะไดซัลไฟล์ และสร้างการพันเกลียว
สาย pro- สามสายมาเชื่อมต่อกันเป็ น procollagen ด้วยพันธะไดซัลไฟด์ จากนั้นสาย
procollagen จะถูกคัดหลัง่ จาก Golgi vacuoles ออกมาใน extracellular space โมเลกุลของ
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procollagen จะถูกตัดด้วยเอ็นไซม์เฉพาะ 2 ตัว คือ procollagen N-proteinase และ procollagen Cproteinase เปลี่ยน procollagen ไปเป็ น collagen สร้างเส้นใย (fiber) และพันธะเชื่อมประสาน
(cross-link) ต่อไป
การจัดเรี ยงตัวนี้ ทาให้เกิดโครงสร้างที่เอื้อให้เกิดพันธะไฮโดรเจน ระหว่างหมู่อิมิโน (NH) ของไกลซี นในสายหนึ่ งกับหมู่คาร์บอนิล (-C=0) ของกรดอะมิโนในตาแหน่ง X ของอีกสาย
หนึ่งที่พนั กันอยู่ ทาให้โครงสร้างเกลียวสามเส้นนี้เสถียรยิง่ ขึ้น แม้จะไม่ใช่แรงยึดหลัก
โครงสร้างเกลียวของเกลียวมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 nm และยาวประมาณ 300 nm เส้นใย
คอลลาเจนจะเกิดขึ้น จากการที่โทรโปคอลลาเจนหลาย ๆ โมเลกุลจะมารวมกันอย่างเป็ นระเบียบ
แบบข้างต่อข้าง (lateral association) มีการเหลื่อมกันอยูป่ ระมาณ 1 ใน 4 ของความยาวของโทรโป
คอลลาเจน เรี ยกว่า โครงสร้างแบบ quarter staggered จึงทาให้เห็นเนื้อเยือ่ เกี่ยวพันเป็ นแถบทึบและ
จางสลับกัน ในระหว่างสายโทรโปคอลลาเจนจะเชื่อมกันด้วยพันธะโควาเลนท์ ระหว่างกรดอะมิ
โนอัลไลซี นกับไลซี น อัลไลซี นด้วยกันเอง และกับฮีสติดีน ทาให้เส้นใยคอลลาเจนมีความเสถียร
และมีความแข็งแรงมากขึ้น พันธะเหล่านี้จะเพิ่มมากขึ้นตามอายุ ดังนั้นในผูส้ ู งอายุ เส้นใยคอลลา
เจนจึงมีความยืดหยุน่ ลดลง การเคลื่อนไหวจึงค่อนข้างลาบากกว่าวัยหนุ่มสาว
2.4 ฮอร์ โมนกับความชราของผิวพรรณ
2.4.1 การสร้างฮอร์ โมนเพศ และการลดลงของฮอร์ โมนเพศที่สัมพันธ์กบั อายุที่มากขึ้น
ฮอร์ โมนเพศมีแหล่งผลิตสาคัญอยูท่ ี่อวัยวะสื บพันธุ์และต่อมหมวกไต เมื่อเข้าสู่ วยั รุ่ น
อวัยวะสื บพันธุ์ท้ งั ชายและหญิงจะสร้างฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน (Testosterone) โดยในเพศชายที่
ต่อมลูกหมากจะสามารถเปลี่ยนฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนเป็ นฮอร์ โมนไดไฮโดรเทสโทสเทอโรน
(DHT) ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าฮอร์ โมนเทสโทสเทอโรนถึงห้าเท่า ส่ วนในผูห้ ญิงฮอร์โมนเทส
โทสเทอโรนที่สร้างจากรังไข่จะถูกเปลี่ยนไปเป็ นฮอร์ โมนเอสตราไดออล (Estradiol) ซึ่งเป็ น
ฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen) ที่มีสัดส่ วนมากที่สุดร่ างกายในผูห้ ญิง ฮอร์โมนเอสโตรเจนใน
ผูห้ ญิงนั้นนอกจากฮอร์ โมนเอสตราไดออลแล้ว ยังมีฮอร์โมนเอสโตรนที่เป็ นฮอร์โมนเอสโตรเจน
หลักในวัยหมดประจาเดือน และฮอร์ โมนเอสไตรออลที่มีบทบาทสาคัญในช่วงตั้งครรภ์
การสร้างฮอร์ โมนเพศที่ต่อมหมวกไตนั้น เริ่ มต้นจากการเปลี่ยนคอลเลสเตอรอลเป็ น
สาร DeHydroEpiAndrosterone (DHEA) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเป็ นฮอร์ โมนแอนโดรสเตนีไดโอน
และท้ายที่สุดเปลี่ยนไปเป็ นฮอร์ โมนเอสโตรเจนและเทสโทสเทอโรน โดยสารตัวกลางคือ DHEA
และ แอนโดรสเตนีไดโอน นั้นโดยตัวมันเองแล้วมีความเป็ นฮอร์โมนเพศอ่อนๆอยูจ่ ึงสามารถ
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เปลี่ยนเป็ นฮอร์โมนเอสโตรเจนและเทสโทสเทอโรนที่อวัยวะปลายทาง เช่น สมอง หลอดเลือด
กระดูก ตับ ไขมัน และผิวหนัง โดยเอนไซม์ที่ทาหน้าที่เปลี่ยนแปลงนี้คือเอนไซม์อะโรมาเตส
เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นต่อมหมวกไตซึ่ งเป็ นที่ผลิตฮอร์ โมนหลายชนิดจะทางานลดลงส่ งผล
ให้ฮอร์โมน DHEA ลดปริ มาณลงด้วย หากเราวัดระดับของ DHEA ในเลือดของผูท้ ี่อายุ 70 ปี จะ
พบว่าปริ มาณของ DHEA นั้นลดลงเหลือเพียง 10-20 % ของระดับเมื่ออยูใ่ นวัยหนุ่มสาว จึงเริ่ มมี
การคิดค้นผลิตภัณฑ์เสริ มสาร DHEA ออกมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการชะลอความชรา จากงานวิจยั
ชิ้นหนึ่งพบว่าในผูท้ ี่ได้รับผลิตภัณฑ์เสริ ม DHEA เป็ นเวลา 1 ปี มีมวลกระดูกของกระดูกสะโพก
เพิ่มมากขึ้น โดยกลไกที่เฉพาะเจาะจงยังไม่เป็ นที่ทราบชัดเจนนัก
การลดลงของฮอร์ โมนเทสโทสเทอโรนในเพศชายซึ่ งเกิดจากการสร้างฮอร์ โมนเพศชาย
ระบบสื บพันธุ์เพศชายที่ลดลงตามอายุ เราเรี ยกว่า andropause ซึ่ งแตกต่างจาก menopause ในผูห้ ญิง
คือการหมดประจาเดือน จากการลดลงของจานวนไข่ในรังไข่ตามอายุที่เพิม่ มากขึ้น ทาให้ปริ มาณ
ฮอร์โมนเอสตราไดออลลดลง โดยในภาวะ andropause ในผูช้ ายนั้น เราสามารถพบอาการต่างๆ
เช่น การลดขนาดของอวัยวะเพศ ปัญหาเสื่ อมสมรรถภาพทางเพศ การเปลี่ยนแปลงภาวะทางอารมณ์
ความแตกต่างอีกอย่างของภาวะ menopause และ andropause นั้น คือ ความเร็ วในการลดระดับลง
ของฮอร์ โมนเพศ โดยในภาวะ menopause ในผูห้ ญิงนั้นระดับฮอร์โมนจะลดลงอย่างรวดเร็ ว ต่าง
จากภาวะ andropause ที่ฮอร์ โมนเพศจะค่อยๆลดระดับลงปี ละ 1% โดยเริ่ มต้นที่อายุ 19 ปี โดย
สาเหตุของความแตกต่างของความเร็ วในการลดลงของฮอร์โมนนั้นยังไม่เป็ นที่ทราบชัดเจน
2.4.2 ตัวรับ (receptor) ฮอร์โมนเอสโตรเจนและเทสโทสเทอโรนในผิวหนัง
ฮอร์ โมนที่มีส่วนประกอบจากสเตียรอยทุกชนิดรวมทั้งเอสตราไดออลและเทสโทสเทอ
โรนมีกลไกการทางานคือการจับกับตัวรับในนิ วเคลียสของเซลล์
เพื่อส่ งสัญญาณในการสร้าง
โปรตีนที่เกี่ยวข้อง
โดยตัวรับฮอร์ โมนเพศนั้นมี 3 ชนิดคือ ER-alpha, ER-beta [ตัวรับสาหรับฮอร์ โมน
เอสโตรเจน] และ ตัวรับฮอร์โมนแอนโดรเจน โดย ER-alpha นั้นจะพบได้ที่ผวิ หนังโดยเฉพาะใน
ส่ วนของผิวหนังชั้นนอก เส้นเลือดใต้ผวิ หนัง และเซลล์สร้างเนื้ อเยือ่ เกี่ยวพัน ส่ วน ER-beta และ
ตัวรับฮอร์ โมนแอนโดรเจน นั้นพบเฉพาะในผิวหนังชั้นกลางและรากผม เฉพาะในต่อมไขมันที่
สามารถพบตัวรับฮอร์ โมนเพศได้ท้ งั สามชนิด สาหรับในต่อมเหงื่อจะพบ ER-beta เป็ นหลัก ใน
การศึกษาเกี่ยวกับเซลล์ไขมันพบว่าไขมันในตาแหน่งต่างกันจะมีปริ มาณของตัวรับฮอร์ โมนต่างกัน
โดย ER-beta จะพบมากที่ไขมันชั้นใต้หนังแท้ จากข้อมูลความสัมพันธ์ท้ งั หมดนี้เป็ นการยืนยันว่า
ฮอร์ โมนเพศนั้นมีส่วนช่วยในการพัฒนาและเติบโตของเซลล์ผวิ หนัง
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ในขณะที่สภาพผิวพรรณเสื่ อมลงเพราะหลายปัจจัย เช่นอายุที่มากขึ้น แสงแดด ปั จจัย
ทางสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ เช่น การสู บบุหรี่ มลภาวะ และการลดลงของฮอร์ โมนในร่ างกายก็เป็ นอีก
ปั จจัยหนึ่งที่สัมพันธ์กบั สภาพผิวพรรณที่เสื่ อมลงเช่นกัน ในวัยหนุ่มสาวปัญหาผิวพรรณมักจะมี
ลักษณะเป็ นสิ ว แผลเป็ น หน้ามัน ในขณะที่วยั สู งอายุปัญหาผิวพรรณจะเป็ นไปในลักษณะของผิวที่
บางลง ชั้นหนังแท้บางลง ผิวแห้ง เสี ยความยืดหยุน่ เกิดรอยเหี่ยวย่น แผลหายช้า แต่โอกาสในการ
เกิดแผลเป็ นลดลง ตัวรับฮอร์ โมนเพศชายและหญิงมีอยูท่ ี่หนังกาพร้า ต่อมไขมัน และรากขน
โดยเฉพาะตัวรับ ER-Beta ที่มีอยูท่ ี่เซลล์ช้ นั หนังแท้และเซลล์สร้างเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ที่เป็ นตัวสร้าง
สารให้ความยืดหยุน่ แก่ผวิ หนัง สะท้อนว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนคือปัจจัยหลักในการควบคุมความ
ยืดหยุน่ และเต่งตึงของผิวหนัง ในวัยรุ่ นจึงมีผวิ ที่เต่งตึง ต่างจากในวัยชราที่มีระดับ ฮอร์ โมนเอสโตร
เจนลดลงที่จะมีผวิ ลักษณะหย่อนคล้อย
Hormones (pcg/ml)
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ภาพที่ 2.5 แสดงความสัมพันธ์ของปริ มาณฮอร์ โมนเพศกับอายุ

ในผูห้ ญิงเมื่อเริ่ มเข้าสู่ วยั 40-50 ปี จะเริ่ มสังเกตุเห็นความหย่อนคล้อย ผิวขาดความ
ยืดหยุน่ ผิวบางและแห้ง เนื่ องจากเส้นใยคอลลาเจนที่เป็ นตัวสร้างความยืดหยุน่ ของผิวหนังลดลงใน
ปริ มาณ 2% ต่อปี เริ่ มต้นเมื่อเข้าสู่ วยั หมดประจาเดือน โดยมีงานวิจยั ว่าหญิงวัยหมดประจาเดือนที่
ได้รับฮอร์ โมนทดแทนจะมีความยืดหยุน่ ของผิวดีกว่าในหญิงที่ไม่ได้รับฮอร์ โมนทดแทน
นอกจากนี้ ฮอร์ โมนเอสโตรเจนยังช่วยเรื่ องการรักษาความชุ่มชื้นของผิวหนังโดยการลด
การสู ญเสี ยน้ าจากผิวหนังสู่ บรรยากาศ จากงานวิจยั เมื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการกักเก็บน้ า
ของผิวหนังระหว่างหญิงวัยหมดประจาเดือนที่ได้รับและไม่ได้รับฮอร์ โมนทดแทน พบว่าการได้รับ
ฮอร์โมนเอสโตรเจนทดแทนในกลุ่มหญิงวัยหมดประจาเดือนนอกจากจะช่วยในการรักษาความชุ่ม
ชื้นของผิวหนัง ยังช่วยเพิ่มความหนาของขั้นผิวหนังอย่างมีนยั สาคัญในหญิงวัยหมดประจาเดือนอีก
ด้วย
โดยเป็ นผลจากทั้งการเพิ่มของเซลล์สร้างเนื้อเยือ่ เกี่ยวพันและผลจากฮอร์ โมนเอสโตรเจน
โดยตรง
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ในขณะที่จานวนของต่อมไขมันมีจานวนคงที่ตลอดอายุไข แต่ดว้ ยผลของฮอร์ โมนแอน
โดรเจนที่ลดปริ มาณลงทาให้การผลิตไขมันของต่อมไขมันลดลง แต่ขนาดของต่อมไขมันกลับใหญ่
ขึ้นเนื่ องมาจากการลดลงของการผลัดเซลล์ในต่อมไขมัน
ไขมันใต้ผวิ หนังก็เป็ นอีกสิ่ งที่มีความสาคัญในการรักษาความดูอ่อนเยาว์ โดยฮอร์โมน
เพศนั้น
มีบทบาทในการกระจายตาแหน่งของไขมันใต้ช้ นั ผิวหนังในหญิงวัยหมดประจาเดือน
เนื่องจากฮอร์ โมนเอสโตรเจนลดลงส่ งผลให้เกิดการสะสมของไขมันใต้ผวิ หนังที่บริ เวณลาตัวมาก
ขึ้น จากการทดลองของ Dieudonne พบว่าเซลล์ไขมันที่บริ เวณหน้าท้องมีตวั รับฮอร์ โมนแอนโดร
เจนมากกว่าเซลล์ไขมันบริ เวณอื่น เมื่อฮอร์ โมนเอสโตรเจนลดปริ มาณลงจึงทาให้การทางานของ
ฮอร์ โมนแอนโดรเจนมีบทบาทมากขึ้น ส่ งผลให้มีการสะสมของไขมันที่บริ เวณหน้าท้องมากขึ้น
หรื ออาจกล่าวได้วา่ ฮอร์ โมนเอสโตรเจนมีบทบาทสาคัญในการกระจายของไขมันใต้ผิวหนัง ส่ วน
ฮอร์โมนแอนโดรเจนมีบทบาทสาคัญในการสะสมไขมันที่หน้าท้อง
บทบาทของเอสโตรเจนที่มีต่อผิวหนังจึงเป็ นหัวข้อสาคัญที่กาลังได้รับความสนใจจาก
แพทย์ผวิ หนังและผูเ้ ชี่ยวชาญในการศึกษา เพื่อประโยชน์ท้ งั ด้านความงามของผิวพรรณและการ
ดูแลรักษาผิวหนัง หลายศตวรรษมาแล้วที่เราพบว่าผิวหนังของหญิงวัยหมดประจาเดือนจะบางและ
แห้งกว่า เนื่ องมาจากการลดระดับลงอย่างรวดเร็ วของฮอร์โมนเอสโตรเจนหลังหมดประจาเดือน
โดยอาการเหล่านี้สามารถบรรเทาได้ดว้ ยการให้ฮอร์โมนทดแทนเป็ นหลัก ต่างกับในเพศชายที่การ
ลดระดับลงของฮอร์ โมนเป็ นไปอย่างค่อยเป็ นค่อยไป บทบาทของฮอร์ โมนทดแทนที่ช่วยในการ
ดูแลผิวของชายวัยสู งอายุจึงไม่ชดั เจนนัก ทั้งนี้การใช้ฮอร์โมนทดแทนนั้นต้องมีการตระหนักถึง
ความเสี่ ยงในการกระตุน้ มะเร็ งบางชนิด
2.5 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
การศึกษาของ E. Proksch และคณะ ปี 2014 ในผูห้ ญิงอาสาสมัครอายุระหว่าง 35-55 ปี
พบว่าการรับประทานคอลลาเจนไฮโดรไลเซท (VERISOL®) ปริ มาณ 2.5 กรัมและ 5 กรัมนาไปสู่
การเพิ่มขึ้นของความยืดหยุน่ ของผิวมากกว่ากลุ่มที่ให้ยาหลอกตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 และเพิ่มมากขึ้นใน
สัปดาห์ที่ 8 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ปี 2013 Chisato Oba, Hiroki Ohara, Masashi Morifuji, Kyoko Ito, Satomi Ichikawa,
Keiko Kawahata & Jinichiro Koga ได้ทาการศึกษาการให้คอลลาเจนไฮโดรไลเซทเสริ มในหนูไม่มี
ขนจะช่วยปรับปรุ งการสู ญเสี ยการทางานของกาแพงผิวหนังและความยืดหยุน่ ของผิวที่เกิดจากรังสี
ยูวบี ี โดยหนูได้รับคอลลาเจนไฮโดรไลเซทในครั้งเดียว (20 mJ/cm2) หรื อปริ มาณซ้ า (10-30
mJ/cm2 3 ครั้ง/สัปดาห์เป็ นเวลา 6 สัปดาห์) หลังจากผิวได้รังสี ยวู บี ี หลังจากที่หนูทดลองได้รับรังสี
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UVB ครั้งแรก ทาให้เกิดความผิดปกติผวิ หนังรวมทั้งการสู ญเสี ยน้ า transepidermal (TEWL) ที่
ผิวหนังเพิ่มขึ้น และปริ มาณน้ าในชั้นหนังกาพร้าลดลง และเมื่อหนูได้รับรังสี UVB ซ้ า ทาให้ความ
ยืดหยุน่ ผิว (skin elasticity) และกรดไฮยารู โลนิค (dermal HA) ลดลง และเมื่อให้คอลลาเจน
ไฮโดรไลเซทแก่หนูทดลอง พบว่า ช่วยลดการสู ญเสี ยน้ าที่ผวิ หนัง (TEWL) และปริ มาณน้ าในชั้น
หนังกาพร้าเพิ่มขึ้น รวมทั้งความยืดหยุน่ ของผิวและกรดไฮยารู โลนิค (dermal HA) ดีข้ ึนอย่างมี
นัยสาคัญ
ในปี 2011 Tomoko Okawa, Yukie Yamaguchi, Shinnosuke Takada, Yasuo Sakai,
Noriaki Numata, Fumio Nakamura, Yoji Nagashima, Zenro Ikezawa, Michiko Aihara ได้ศึกษาว่า
การรับประทาน Collagen tripeptide เสริ มช่วยฟื้ นฟูความแห้งกร้านและอาการคันในหนูทดลองที่มี
ลักษณะผิวแห้ง พบว่า Collagen tripeptide (CTP) เพิ่มการผลิตกรดไฮยาลูโรในเซลล์ผวิ หนังของ
มนุษย์ในหลอดทดลองและในผิวของหนู การให้หนูผิวแห้งกิน CTP ลดการสู ญเสี ยน้ าที่ผวิ
(TEWL) และช่วยลดพฤติกรรมการเกา(อาการคัน)ลงอย่างมีนยั สาคัญ
การศึกษาของ FOSHU (food for specified health use) เฉพาะในกรุ งโตเกียว ของ
ผลิตภัณฑ์ NATICOL® ซึ่งเป็ นคอลลาเจนชนิดที่ 1 (collagen type1) โดยใช้อาสาสมัครผูห้ ญิงอายุ
20-60 ปี ที่มีสุขภาพดี สภาพผิวหนังปกติ และอย่างน้อยเคยมีประวัติการรับปะทานผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารมาก่อน ให้รับประทานไฮโดรไลเซทคอลลาเจนวันละ 10 กรัม เป็ นเวลา 2-4 สัปดาห์ พบว่า
ภายหลังการรับประทานไฮโดรไลเซทคอลลาเจน 4 สัปดาห์ สามารถช่วยปรับปรุ งสภาพผิวหนัง ทา
ให้มีความกระชับ ชุ่มชื้น และผิวสว่างใสขึ้น
การศึกษาผลทางคลินิกของ Bonnet Christelle ของห้องปฏิบตั ิการผิวหนัง CPCAD
(Dermatology laboratory) แห่งประเทศฝรั่งเศส ในแง่ของประสิ ทธิภาพในชะลอริ้ วรอย (anti-aging
) ของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารโดยใช้อาสาสมัครผูห้ ญิงเอเชียที่มีอายุเฉลี่ย 59±5 ปี ที่มีสภาพผิวหนัง
Type II ถึง V ตามสเกล Fitzpatrick scale คือมีผวิ สี กลาง จนถึงสี เข้ม จานวน40 คน โดยจะทาการ
ตรวจประเมินสภาพผิวของอาสาสมัครได้แก่ความยืดหยุน่ ริ้ วรอย ความชุ่มชื้นของผิวก่อนและหลัง
การรับประทานไฮโดรไลเซทคอลลาเจน โดยให้อาสาสมัครรับประทานผลิตภัณฑ์ NATICOL® ที่
เป็ น fish collagen peptides วันละ 10 กรัม ละลายในของเหลว 20 มล. รับประทานก่อนอาหารเช้า
เป็ นเวลา 12 สัปดาห์ และเปรี ยบเทียบการกลุ่มที่ให้ยาหลอก พบว่าหลังจากผ่านไป 12 สัปดาห์
สภาพผิวของอาสาสมัครมีความยืดหยุน่ เพิ่มขึ้น และมีริ้วรอยลดลงร้อยละ 9.37 โดยอาสาสมัครไม่
เกิดอาการแพ้ หรื อปวดหัว เมื่อพิจารณาความชุ่มชื้ นของผิวหนังอาสาสมัคร พบว่าหลังจาก
รับประทานไฮโดรไลเซทคอลลาเจนเป็ นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าอาสาสมัครมีผวิ ที่มีความชุ่มชื้นมาก
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ขึ้นถึงร้อยละ 22.8
และเมื่อเทียบกับกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับยาหลอก พบว่าอาสาสมัครที่
รับประทานไฮโดรไลเซทคอลลาเจนช่วยให้ริ้วรอยลดลงมากกว่ากลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับยาหลอก
ผลการศึกษาของ Smit Riekie (2009) ทางคลินิกของไฮโดรไลเซทคอลลาเจน ยีห่ อ้
Purelogical® โดยอาสาสมัครผูห้ ญิงอายุระหว่าง 50-65 ปี จานวน 100 คน ให้รับประทานไฮโดรไล
เซทคอลลาเจนวันละ 2.4 กรัมต่อวัน นาน 6 สัปดาห์ เปรี ยบเทียบกับกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับยา
หลอกพบว่า อาสาสมัครกลุ่มที่ได้รับไฮโดรไลเซทคอลลาเจนจะมีผวิ ที่ชุ่มชื้ นขึ้น มีขนาดรู ขมุ ขนที่
เล็กลง รวมทั้งลดริ้ วรอยได้ดีกว่ากลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับยาหลอก ซึ่ งการรับประทานผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารไฮโดรไลเซทคอลลาเจนเข้าไปจะช่วยลดริ้ วรอย เพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผวิ โดยอาจเป็ นไป
ได้วา่ คอลลาเจนจะเข้าไปช่วย fibroblast ในการผลิตคอลลาเจน
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2.6 แหล่งทีม่ าของคอลลาเจนทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การศึกษานี้ใช้คอลลาเจนที่สกัดด้วยวิธีไฮโดรไลเซท จากเกล็ดปลาและหนังปลา จาก
บริ ษทั Weishardt ประเทศญี่ปุ่น ผ่านการออกใบรับรองจากผูผ้ ลิต (COA) และนาเข้ามาบรรจุใน
ประเทศไทย
ในเกล็ดปลามีองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น น้ า 70% โปรตีน 27% ในโปรตีนนั้นเป็ น
คอลลาเจน 40-90% การเรี ยงตัวของสายเปปไทด์จากเกล็ดปลาเป็ นแบบ (α1)2α2 ซึ่งคล้ายคลึงกับ
คอลลาเจนชนิดที่พบในผิวหนังมนุษย์ การใช้ประโยชน์จากเกล็ดปลายังมีนอ้ ยซึ่ งเป็ นการเพิ่มมูลค่า
ให้กบั สิ่ งที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว เกล็ดปลาจึงเป็ นแหล่งผลิตคอลลาเจนที่น่าสนใจมาก นอกจากนี้
คอลลาเจนที่ได้มาจากแหล่งอื่น เช่น จากหมูหรื อวัว อาจต้องคานึงถึงแหล่งที่มาเพื่อหลีกเลี่ยงเชื้อที่
ทาให้เกิดโรควัวบ้า หรื อ bovine spongiform encephalitis
2.7 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการตรวจสภาพผิว
ในการตรวจสภาพผิวของการศึกษานี้ใช้เครื่ องยีห่ อ้ SkinPrint เพื่อประเมินผลในด้าน
ความยืดหยุน่ ด้วยหัวเครื่ อง Cutometer และประเมินความชุ่มชื้นผิว ด้วยหัวเครื่ อง Corneometer
ของผิวอาสาสมัคร โดยการตรวจจะวัดผล 3 ครั้งเพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ยของผลที่วดั ได้
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ภาพที่ 2.6 เครื่ องยีห่ อ้ Skinprint ที่มีหวั ตรวจสภาพผิวต่างๆ เช่น ความชุ่มชื้น ความยืดหยุน่ เป็ นต้น

PU

หลักการทางานของหัวเครื่ อง Cutometer
เครื่ อง Cutometer สาหรับวัดความยืดหยุน่ ของผิวหนัง โดยหลักของการวัดขึ้นอยูก่ บั
แรงดูด (suction) ซึ่งแรงดันลบที่ถูกสร้างขึ้นในอุปกรณ์ โดยที่ผวิ หนังจะถูกดูดเข้าไปในรู รับแสง
ของหัวเครื่ องมือ ค่าความลึกของแสงที่ทะลุผา่ นในหัวเครื่ องมือจะถูกกาหนดโดยระบบการวัดซึ่ง
ประกอบด้วย แหล่งกาเนิดแสง และ ตัวรับแสง โดยค่าความเข้มของแสงขึ้นอยูก่ บั ความลึกในการที่
แสงจะทะลุผา่ น ซึ่ งค่าความต้านทานของผิวดูจากการดูดขึ้นของแรงดันลบ (ความแข็งแรง) และ
สะท้อนกลับไปยังตาแหน่งเริ่ มต้น (ความยืดหยุน่ ) กราฟจะออกมาเป็ นเส้นโค้ง
ลักษณะของหัวเครื่ องมือจะใช้ตามแต่ละจุดประสงค์ของการศึกษาและพื้นที่ผวิ หนัง
สปริ งที่บริ เวณหัวเครื่ องมือจะให้น้ าหนักกดที่คงที่ น้ าหนักหัวเบาง่ายต่อการถือ ค่าความยืดหยุน่ มี
หลายค่าสามารถคานวณได้จากกราฟเส้นโค้ง
ข้อมูลสามารถถูกส่ งไปยังตารางการคานวณเพื่อ
ประเมินต่อไป

ภาพที่ 2.7 แสดงการทางานของหัวเครื่ อง Cutometer
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หลักการทางานของหัวเครื่ อง Corneometer
เครื่ องมือสาหรับทดสอบประสิ ทธิภาพความชุ่มชื้นของผิวหนัง โดยวินิจฉัยทางคลินิก
เพื่อดูปัญหาที่ผวิ หนังก่อนที่จะมีอาการแสดงออกมา
หลักการของการวัดขึ้นอยูก่ บั การวัดค่าความจุไฟฟ้ าของตัวกลางฉนวน หรื อที่เรี ยกว่า ไดอิ
เล็กทริ ก (Dielectric) (ไดอิเล็กทริ ก (Dielectric) ทาหน้าที่ไม่ให้ประจุถ่ายถึงกันแต่ยอมให้อานาจไฟฟ้ า
ส่ งผ่านถึงกันได้) ซึ่ง Corneometer จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงความสามารถของฉนวนในการเก็บรักษา
พลังงานไฟฟ้ าเอาไว้ (dielectric constant) ขึ้นอยูก่ บั ความชุ่มชื้นของผิวหนังที่ทาให้ค่าความจุไฟฟ้ า
เปลี่ยนแปลง และค่าของการวัดที่ออกมาไม่ได้มาจากสารในผิวหนัง
โดยทาการวัดความชื้นที่ผิวหนังชั้น สตราตัม คอร์เนียม (stratum corneum) ซึ่งเป็ นเนื้ อเยือ่
ผิวชั้นนอกสุ ด โดยวัดความลึกลงไปแค่ 10-20 ไมโครเมตรของผิวหนังซึ่ งค่อนข้างตื้น หัวเครื่ องมือจะ
เล็กและเบา และแนบไปกับผิวเนื่ องจากมีสปริ งทาให้แรงกดนั้นคงที่

ภาพที่ 2.8 แสดงการทางานของหัวเครื่ อง Corneometer

บทที่ 3
วิธีการศึกษาวิจยั
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3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.1.1 อาสาสมัครเพศชายหญิง อายุระหว่าง 26-65 ปี
3.1.2 ขนาดของตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ คานวณหาจานวนผูท้ ดสอบโดยใช้สูตรเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและ
หลัง
2

𝑛 = (𝑍𝛼/2 + 𝑍𝛽 ) (𝜎12 + 𝜎22 )
(𝜇1 − 𝜇2 )2

n = จานวนผูเ้ ข้าร่ วมทดสอบ
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Zα/2 = ค่าสถิติภายใต้โค้งมาตรฐาน เมื่อระดับนัยสาคัญทางสถิติ α = 0.05
Zβ = ค่าสถิติภายใต้โค้งมาตรฐาน เมื่อกาหนดระดับอานาจในการทดสอบ 90% = 1.28
𝜎12 + 𝜎22 = ค่าความแปรปรวนของกลุ่มที่ 1 และ 2
𝜇1 คือค่าเฉลี่ยของความชุ่มชื้ นก่อนทดสอบ
𝜇2 คือค่าเฉลี่ยของความชุ่มชื้ นที่เพิ่มขึ้นหลังทดสอบ
อ้างอิงจาก การศึกษาของ Sawako Hibino และคณะ (Sawako Hibino, Umenoi
Hamada, Hozumi Takahashi, Miwako Watanabe, Naoko Nozato, Yoshikazu Yonei, 2010) ซึ่ง
พบว่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าความชุ่มชี้ นก่อนทดลอบคือ 59.75 ± 6.17 และหลังทดลอบคือ
68.95 ± 10.24
คานวณแทนค่าเพื่อหาจานวนผูเ้ ข้าร่ วมทดสอบ ดังนี้
𝑛 = (1.96 + 1.28)2 (6.172 + 10.242 )
(59.75 − 68.95 )2

n = 17.72 + Drop out 15% ~ 20
การศึกษาครั้งนี้จะใช้ผเู ้ ข้าร่ วมทดสอบ 20คน
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3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์
3.2.1 เครื่ องที่ใช้ตรวจสภาพผิว
เครื่ องยีห่ อ้ SkinPrint ซึ่งเป็ นเครื่ องมือเพื่อใช้หวั วัดความยืดหยุน่ (Cutometer) และวัด
ความชุ่มชื้นของผิว (Corneometer)
3.2.2 คอลลาเจนผลิตด้วยวิธีไฮโดรไลเซทจากเกล็ดและหนังปลา จากบริ ษทั Weishardt
ประเทศญี่ปุ่น ผ่านการออกใบรับรองจากผูผ้ ลิต (COA)
นาเข้ามาบรรจุในประเทศไทยโดยบริ ษทั จิรคร จากัด ทาการบรรจุสาเร็ จเมื่อวันที่ 21
มีนาคม 2557 ลงในซองฟอยด์หนาเพื่อป้ องกันความชื้น
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ภาพที่ 3.1 แสดงลักษณะการบรรจุผงคอลลาเจนที่ใช้ในการทดลอง

3.3 วิธีการวิจัย
3.3.1 ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลงานวิจยั เกี่ยวกับการใช้คอลลาเจนด้านผิวพรรณ
3.3.2 วิธีดาเนินการทดลอง
1) เตรี ยมคอลลาเจนเปปไทด์ซ่ ึ งสกัดจากเกล็ดปลาและหนังปลา ชนิดผงแบบชงดื่ม
ปริ มาณบริ โภคสู งสุ ดที่ปลอดภัยตามข้อกาหนดองค์การอาหารและยาของประเทศไทย 10 กรัม/วัน
2) ประเมินผลความยืดหยุน่ ของผิวหนังขมับข้างซ้ายและขมับข้างขวา ด้วยหัวเครื่ อง
Cutometer
3) ประเมินผลความชุ่มชื้ นของผิวหนังขมับข้างซ้ายและขมับข้างขวา ด้วยหัวเครื่ อง
Corneometer
3.3.3 สถานที่ทาการตรวจวิเคราะห์ผวิ บริ ษทั แอดไลฟ์ แอนไทเอจจิ้ง เซ็นเตอร์ จากัด
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3.3.4 การวางแผนการวิจยั
1. กลุ่มประชากรที่จะศึกษา
1) อาสาสมัครจานวน 20 คน
2) เพศชายและเพศหญิง อายุ 26-65 ปี
3) มีสุขภาพแข็งแรง
4) ทุกประเภทผิว (Skin Type)
2. เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่ วมการศึกษา
1) อาสาสมัครลงนามให้ความยินยอม ในเอกสารยินยอมเข้าร่ วมการศึกษาด้วยความ
สมัครใจ
2) เป็ นผูม้ ีสุขภาพดีไม่มีโรคร้ายแรงหรื อโรคแทรกซ้อน
3. เกณฑ์การคัดอาสาสมัครออกจากการศึกษา
1) หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร
2) มีผนื่ แพ้ผวิ หนังบริ เวณที่จะทดสอบ (ขมับข้างซ้าย และขมับข้างขวา)
3) ป่ วยร้ายแรงหรื อเรื้ อรังที่อาจมีผลกระทบต่องานวิจยั
4) ใช้ยาต้านการอักเสบหรื อยาฆ่าเชื้อหรื อกลุ่มยาสเตียรอยด์
5) ฉีดสารเติมเต็ม (Filler) บริ เวณที่จะทาการทดสอบ (ขมับข้างซ้าย และขมับข้าง
ขวา) ภายในหนึ่งปี ก่อนการทดสอบ
6) ฉีดสเต็มเซลล์รวมถึงเซลล์ไขมัน บริ เวณที่จะทาการทดสอบ (ขมับข้างซ้าย และ
ขมับข้างขวา) ภายในหนึ่งปี ก่อนการทดสอบ
7) ฉีดสารโบทูลินมั่ บริ เวณที่จะทาการทดสอบ (ขมับข้างซ้าย และขมับข้างขวา)
ภายในหนึ่งปี ก่อนการทดสอบ
8) ประกอบอาชีพหรื อทางาน ที่ทาให้บริ เวณที่จะทาการทดสอบ (ขมับข้างซ้าย และ
ขมับข้างขวา) ต้องอยูก่ บั ความร้อนหรื อสัมผัสแสงแดดจัดนานๆโดยไม่มีการปกป้ อง
9) นอนหลับในช่วงเวลากลางคืนปกติ น้อยกว่าวันละ 5 ชัว่ โมง
10) ดื่มสุ ราและสู บบุหรี่ จดั
11) ทานอาหารเสริ มที่มีส่วนช่วยฟื้ นฟูสภาพผิว
12) เปลี่ยนพฤติกรรมหรื ออาหารที่ทานจากปกติ
13) เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดและดูแลผิวจากปกติ
14) มีพฤติกรรมลดน้ าหนักไม่วา่ วิธีใดก็ตาม ซึ่ งอาจมีความเสี่ ยงเรื่ องความเครี ยด
15) มีการย้ายที่พกั อาศัยหรื อย้ายที่ทางาน ซึ่งอาจมีความเสี่ ยงเรื่ องความเครี ยด
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16) เดินทางไกลไปต่างประเทศที่อาจมีความเสี่ ยงในภูมิอากาศที่แตกต่างกันมาก
17) ไม่สามารถปฏิบตั ิตามคาแนะนาภายในช่วงระยะเวลาศึกษาได้อย่างเคร่ งครัด
18) อาสาสมัครมีอาการแพ้หรื ออาการข้างเคียงจากการศึกษาจนไม่อาจทนได้
19) อาสาสมัครขอถอนตัวออกจากการศึกษา
20) ไม่อาจหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ต่างๆทุกกรณี ที่ส่งผลให้เกิดความเครี ยด
4. วิธีการศึกษา
1) อาสาสมัครเข้าพบแพทย์ผิวหนังในวันแรกของการศึกษา (D0)
ล้างหน้าให้สะอาด แพทย์ทาการตรวจสภาพผิวหน้าบริ เวณที่จะทาการทดสอบ
(ขมับข้างซ้าย และขมับข้างขวา)
ใช้เครื่ องมือ Cutometer และ Corneometer ซึ่งเป็ นเครื่ องมือเพื่อใช้วดั ความ
ยืดหยุน่ และวัดความชุ่มชื้นของผิว ณ บริ เวณที่จะทาการทดสอบ (ขมับข้างซ้าย และขมับข้างขวา)
2) ทาการเก็บบันทึกประวัติอาสาสมัครทุกคน เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์บารุ งผิว
ก่อนที่จะทาการศึกษา และกาชับห้ามอาสาสมัครเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวชนิดอื่นขณะอยู่
ในช่วงระยะเวลาทาการศึกษา
3) อาสาสมัครนาผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารคอลลาเจนชนิดผงขนาด 10 กรัมชงดื่มก่อน
นอน ไปรับประทานต่อเป็ นเวลา 12 สัปดาห์
4) อาสาสมัครจะได้รับการติดตามจากเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามอาการแพ้หรื ออาการ
ข้างเคียงใดๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลาที่ทาการศึกษา
5) อาสาสมัครจะต้องกลับมาพบแพทย์เพื่อทาการตรวจสภาพผิวในบริ เวณที่ทาการ
ทดสอบที่เดิม (ขมับข้างซ้าย และขมับข้างขวา) ในสัปดาห์ที่ 12 (D84)
5. ข้อพิจารณาด้านจริ ยธรรม ในการศึกษาวิจยั นี้ดาเนินการตามหลักของการปฏิบตั ิการ
วิจยั คลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP) ซึ่งเป็ นมาตรฐานสากลด้านจริ ยธรรมและด้านวิชาการ
สาหรับใช้ในการวางรู ปแบบการดาเนินงาน การบันทึกข้อมูลและการเขียนรายงานการศึกษาวิจยั ใน
มนุษย์ การปฏิบตั ิตามเกณฑ์มาตรฐานนี้เป็ นการรับประกันต่อสาธารณชนว่า สิ ทธิความปลอดภัย
และความเป็ นอยูท่ ี่ดีของอาสาสมัคร
ได้รับความคุม้ ครองตามหลักการแห่งคาประกาศเฮลซิ งกิ
(Declaration of Helsinki) และผลการวิจยั ทางคลินิกที่เชื่อถือได้
6. ความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาระหว่างการศึกษา และแนวทางการป้ องกัน
ในช่วงระยะเวลาระหว่างการศึกษานี้จะมีการเฝ้ าติดตามอาการอาสาสมัครอย่างใกล้ชิด และหากมี
อาการข้างเคียงจากการศึกษาครั้งนี้เกิดขึ้น อาสาสมัครสามารถบอกยุติการทดสอบได้ทนั ที
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7. การชดเชยและการเยียวยารักษา กรณี เกิดการแพ้หรื ออาการข้างเคียงขั้นรุ นแรงแก่
อาสาสมัคร ผูท้ าการศึกษาวิจยั จะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลที่มีผลสื บเนื่องจากการทดลองโครง
การนี้แก่อาสาสมัครผูไ้ ด้รับอาการแพ้ข้ นั รุ นแรงดังกล่าว
8. ข้อมูลของอาสาสมัครทั้งหมดทุกคนจะถูกเก็บไว้เป็ นความลับและไม่มีการเผยแพร่
ต่อสาธารณชน
3.3.5 ระยะเวลาการวิจยั 12 สัปดาห์ (84 วัน)

PU
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3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการศึกษา
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทดลอง จะถูกนามาวิเคราะห์ขอ้ มูล เรี ยบเรี ยงโดยผูท้ าการศึกษา
วิจยั
ในการศึกษานี้ใช้สถิติการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างก่อนและหลังทา
การทดสอบ ซึ่ งเก็บรวบรวมข้อมูลคนละช่วงเวลา หรื อเรี ยกว่า Paired t-test

บทที่ 4
ผลการทดลอง

D

4.1 ผลการประเมินด้ านต่ างๆ
จำนวนอำสำสมัครที่ทำกำรศึกษำครั้งนี้ 20 คน แต่มีอำสำสมัครที่ออกจำกกำรทดลอง 2
คน เนื่องจำกทำนคอลลำเจนไม่ต่อเนื่อง จึงเหลืออำสำสมัคร 18 คน เป็ นชำย 6 คน หญิง 12 คน
ตารางที่ 4.1 ช่วงอำยุของอำสำสมัครที่ร่วมในกำรวิจยั
จำนวน (คน)

ออกระหว่ำงทดลอง (คน)

26 - 35 ปี

7

1

36 – 45 ปี

8

1

46 – 55 ปี

3

0

56 - 65 ปี

2

0

PU

ช่วงอำยุ

ตารางที่ 4.2 แสดงลักษณะภำยนอกของคอลลำเจนที่ใช้ในกำรทดลอง
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกำรทดลอง

ลักษณะภำยนอกที่ปรำกฏ

คอลลำเจนเมื่อเป็ นผงแห้ง

เป็ นผงละเอียดสี ขำวนวล ไม่มีกลิ่น

คอลลำเจนเมื่อละลำยน้ ำ

ละลำยน้ ำได้รวดเร็ ว สี ใสนวล มีกลิ่นคำวเล็กน้อย

26

D
ภาพที่ 4.1 แสดงลักษณะของคอลลำเจนผง

PU
ภาพที่ 4.2 แสดงลักษณะผงคอลลำเจนเมื่อละลำยน้ ำ
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PU
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ภาพที่ 4.3 แสดงหน้ำจอตัวอย่ำงผลกำรตรวจสภำพผิว

ภาพที่ 4.4 แสดงกำรใช้เครื่ องมือตรวจควำมชุ่มชื้ น (Corneometer) และควำมยืดหยุน่ (Cutometer)
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4.2 ผลการประเมินความชุ่ มชื้นของผิวหนัง
ผลกำรวัดควำมชุ่มชื้นของผิวด้วยเครื่ อง Corneometer ก่อนรับประทำนคอลลำเจน (D0)
และหลังรับประทำนคอลลำเจน (D84)
ตารางที่ 4.3 ผลกำรวัดควำมชุ่มชื้นของผิวหนังของอำสำสมัคร
M_L_D0
51
56.7
80
39.7
42.7
54.3
47
52.3
53
35.3
27.7
38.3
60.7
48
45.3
34.3
35
63.7
39.3
51.3

M_R_D0
48.7
47.3
76.3
40.3
38
59.3
50.7
41.3
56.7
40
35.7
52.3
54
53.3
44.3
44.7
52.7
59.7
34.7
42.3

M_L_D84
58.3
61.7
69
45
59.3
55.3
64.3
55.3
62.3
54
53.3
63.7
66
65.7
45.3
53.7
51.3
69
-

M_R_D84
60
53.7
60
54.3
58.3
63.7
63.3
61
71
50
54.3
59
53.3
62.7
42.7
55.7
45
63.4
-
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อำสำสมัคร
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7
คนที่ 8
คนที่ 9
คนที่ 10
คนที่ 11
คนที่ 12
คนที่ 13
คนที่ 14
คนที่ 15
คนที่ 16
คนที่ 17
คนที่ 18
คนที่ 19
คนที่ 20

หมายเหตุ. คนที่ 19 และคนที่ 20 ให้ออกจำกกำรทดลองเพรำะรับประทำนไม่ต่อเนื่อง
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จำกข้อมูลในตำรำงที่ 4.3 นำมำประเมินผลค่ำเฉลี่ยควำมชุ่มชื้นของผิว ดังนี้
H0 : µMหลัง =

µMก่อน
H1 : µMหลัง > µMก่อน
โดยที่ µMก่อน คือ ค่ำเฉลี่ยควำมชุ่มชื้นของผิวก่อนรับประทำนคอลลำเจน (D0)
µMหลัง คือ ค่ำเฉลี่ยควำมชุ่มชื้นของผิวหลังรับประทำนคอลลำเจนในสัปดำห์ที่ 12 (D84)
ตารางที่ 4.4 ค่ำเฉลี่ยควำมชุ่มชื้น (Mean) (n = 18)

D

ก่อนรับประทำน
คอลลำเจน (D0)

หลังรับประทำนคอลลำ % กำรเปลี่ยนแปลง
เจน (D84)

ควำมชุ่มชื้นขมับซ้ำย

48.8333

58.1333

19.04%

ควำมชุ่มชื้นขมับขวำ

49.7389

57.4667

15.54%

PU
ค่ำเฉลี่ยควำมชุ่มชื้น

60.00
58.00
56.00
54.00
52.00
50.00
48.00
46.00
44.00

D0

D84

ขมับซ้ำย

48.8333

58.1333

ขมับขวำ

49.7389

57.4667

ภาพที่ 4.5 แสดงค่ำเฉลี่ยควำมชุ่มชื้นผิวของอำสำสมัคร
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เปอร์เซ็นต์

% การเปลีย่ นแปลงความชุ่ มชื้น
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

หลังทำนคอลลำเจน (D84)

ขมับขวำ

0

15.5400

ขมับซ้ำย

0

19.0400

D

ก่อนทำนคอลลำเจน (D0)

ภาพที่ 4.6 แสดงอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงควำมชุ่มชื้นก่อนและหลังรับประทำนคอลลำเจน

PU

จำกตำรำงที่ 4.4 รู ปกรำฟที่ 4.5 และ 4.6 แสดงผลค่ำเฉลี่ยควำมชุ่มชื้นและอัตรำกำรกำร
เปลี่ยนแปลงของผิวอำสำสมัคร พบว่ำ
ค่ำเฉลี่ยควำมชุ่มชื้นของผิวขมับซ้ำยหลังรับประทำนคอลลำเจน (D84) = 58.1333
มำกกว่ำก่อนรับประทำนคอลลำเจน (D0) = 48.8333 หรื อเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 19.04%
ค่ำเฉลี่ยควำมชุ่มชื้นของผิวขมับขวำหลังรับประทำนคอลลำเจน (D84) = 57.4667
มำกกว่ำ ก่อนรับประทำนคอลลำเจน (D0) = 49.7389 หรื อเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 15.54%

4.3 ผลการประเมินความยืดหยุ่นของผิวหนัง
ผลกำรวัดควำมยืดหยุน่ ของผิวด้วยเครื่ อง Skinprint ก่อนรับประทำนคอลลำเจน (D0)
และหลังรับประทำนคอลลำเจน (D84)
ตารางที่ 4.5 ผลกำรวัดควำมยืดหยุน่ ของผิวหนังของอำสำสมัคร
อำสำสมัคร

E_L_D0

E_R_D0

E_L_D84

E_R_D84

คนที่ 1
คนที่ 2

75
75

77
92

66
88

70
93
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
E_L_D0

E_R_D0

E_L_D84

E_R_D84

คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7
คนที่ 8
คนที่ 9
คนที่ 10
คนที่ 11
คนที่ 12
คนที่ 13
คนที่ 14
คนที่ 15
คนที่ 16
คนที่ 17
คนที่ 18
คนที่ 19
คนที่ 20

79
70
73
78
85
62
65
61
76
82
63
63
67
59
74
58
77
93

68
67
81
75
64
70
71
62
71
76
67
59
74
66
51
62
79
87

76
77
98
72
99
66
68
67
85
86
72
70
61
62
63
64
-

67
73
71
62
94
72
74
77
78
72
70
62
64
67
58
67
-
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อำสำสมัคร

หมายเหตุ. คนที่ 19 และคนที่ 20 ให้ออกจำกกำรทดลองเพรำะรับประทำนไม่ต่อเนื่อง
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จำกข้อมูลในตำรำงที่ 4.5 นำมำประเมินผลค่ำควำมยืดหยุน่ ของผิว ดังนี้
H0 : µEหลัง =

µEก่อน
H1 : µEหลัง > µEก่อน
โดยที่ µEก่อน คือ ค่ำเฉลี่ยของควำมยืดหยุน่ ของผิวก่อนรับประทำนคอลลำเจน (D0)
µEหลัง คือ ค่ำเฉลี่ยควำมยืดหยุน่ ของผิวหลังรับประทำนคอลลำเจนสัปดำห์ที่ 12 (D84)
ตารางที่ 4.6 ค่ำเฉลี่ยควำมยืดหยุน่ (Mean) (n = 18)
หลังรับประทำน
คอลลำเจน (D84)

% กำรเปลี่ยนแปลง

ควำมยืดหยุน่ ขมับซ้ำย

68.6111

74.4444

8.50%

ควำมยืดหยุน่ ขมับขวำ

69.3889

71.7778

3.44%

PU
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ก่อนรับประทำน
คอลลำเจน (D0)

ค่ าเฉลีย่ ความยืดหยุ่น

76.00
74.00
72.00
70.00
68.00
66.00
64.00

D0

D84

ขมับซ้ำย

68.6111

74.4444

ขมับขวำ

69.3889

71.7778

ภาพที่ 4.7 แสดงค่ำเฉลี่ยควำมยืดหยุน่ ผิวของอำสำสมัคร
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% การเปลีย่ นแปลงความยืดหยุ่น
10
8
6
4
2
0
ขมับซ้ำย

ก่อนทำนคอลลำเจน (D0)

หลังทำนคอลลำเจน (D84)

0

8.5000

D
ขมับขวำ

0

3.4400

ภาพที่ 4.8 แสดงอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงควำมยืดหยุน่ ก่อนและหลังรับประทำนคอลลำเจน

PU

จำกตำรำงที่ 4.6 ภำพที่ 4.7 และภำพที่ 4.8 ค่ำเฉลี่ยควำมยืดหยุน่ ของผิวอำสำสมัคร พบว่ำ
ค่ำเฉลี่ยควำมยืดหยุน่ ของผิวขมับซ้ำยหลังรับประทำนคอลลำเจน (D84) = 74.4444 มำกกว่ำ
ก่อนรับประทำนคอลลำเจน (D0) = 68.6111 หรื อเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 8.50%
ค่ำเฉลี่ยควำมยืดหยุน่ ของผิวขมับขวำหลังรับประทำนคอลลำเจน (D84) = 71.7778 มำกกว่ำ
ก่อนรับประทำนคอลลำเจน (D0) = 69.3889 หรื อเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 3.44%

4.4 ผลการการเปรี ยบเทียบความชุ่ มชื้นและความยืดหยุ่นด้ วยค่ าสถิติทรี่ ะดับความเชื่อมั่น 95%

ตารางที่ 4.7 ค่ำสถิติทดสอบ t และค่ำ p-value ของควำมชุ่มชื้นและควำมยืดหยุน่ เปรี ยบเทียบก่อน
รับประทำนคอลลำเจน (D0) และหลังรับประทำนคอลลำเจน (D84) ของผิวขมับข้ำงซ้ำยและขมับ
ข้ำงขวำ
ผลเปรี ยบเทียบ (Paired Differences)

เปรี ยบเทียบก่อน (D0) และ
95% Confidence
หลัง (D84) รับประทำน
Std.
Mean
คอลลำเจน
Deviation
Lower Upper

t

P-value แปลค่ำ
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ)
ผลเปรี ยบเทียบ (Paired Differences)

เปรี ยบเทียบก่อน (D0) และ
95% Confidence
หลัง (D84) รับประทำน
t P-value แปลค่ำ
Std.
Mean
คอลลำเจน
Deviation
Lower Upper
คู่ที่ 1 ควำมชุ่มชื้นของ
ผิวขมับข้ำงซ้ำย -9.3000 8.5891 -13.5712 -5.0288 -4.594 .000 มำกกว่ำ

D
คู่ที่ 2 ควำมชุ่มชื้นของ
ผิวขมับข้ำงขวำ

-7.7278

9.6127 -12.5081 -2.9475 -3.411 .003

มำกกว่ำ

คู่ที่ 3 ควำมยืดหยุน่ ของ
ผิวขมับข้ำงซ้ำย -5.8333

9.7574 -10.6856 -.9811 -2.536 .021

มำกกว่ำ

คู่ที่ 4 ควำมยืดหยุน่ ของ
-2.3889
ผิวขมับข้ำงขวำ

9.8944

ไม่
มำกกว่ำ

PU

-7.3093 2.5315 -1.024 .320

จำกตำรำงที่ 4.7 คำนวณค่ำทำงสถิติโดยใช้ Paired Samples T-test แปลผลดังนี้
1. คู่ที่ 1 เปรี ยบเทียบระหว่ำงควำมชุ่มชื้นของผิวขมับข้ำงซ้ำยก่อนรับประทำนคอลลำ
เจน (D0) และหลังรับประทำนคอลลำเจน (D84) พบว่ำควำมชุ่มชื้นของผิวขมับข้ำงซ้ำยหลัง
รับประทำนคอลลำเจนมำกกว่ำก่อนรับประทำนคอลลำเจน อย่ำงมีนยั สำคัญ ที่ระดับควำมเชื่อมัน่
95% (p-value = 0.000)
2. คู่ที่ 2 เปรี ยบเทียบระหว่ำงควำมชุ่มชื้นของผิวขมับข้ำงขวำก่อนรับประทำนคอลลำ
เจน (D0) และหลังรับประทำนคอลลำเจน (D84) พบว่ำควำมชุ่มชื้นของผิวขมับข้ำงขวำหลัง
รับประทำนคอลลำเจนมำกกว่ำก่อนรับประทำนคอลลำเจน อย่ำงมีนยั สำคัญ ที่ควำมเชื่อมัน่ 95%
(p-value = 0.003)
3. คู่ที่ 3 เปรี ยบเทียบระหว่ำงควำมยืดหยุน่ ของผิวขมับข้ำงซ้ำยก่อนรับประทำน
คอลลำเจน (D0) และหลังรับประทำนคอลลำเจน (D84) พบว่ำควำมยืดหยุน่ ของผิวขมับข้ำงซ้ำย
หลังรับประทำนคอลลำเจนมำกกว่ำก่อนรับประทำนคอลลำเจน อย่ำงมีนยั สำคัญ ที่ควำมเชื่อมัน่
95% (p-value = 0.021)
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4. คู่ที่ 4 เปรี ยบเทียบระหว่ำงควำมยืดหยุน่ ของผิวขมับข้ำงขวำก่อนรับประทำน
คอลลำเจน (D0) และหลังรับประทำนคอลลำเจน (D84) พบว่ำควำมยืดหยุน่ ของผิวขมับข้ำงขวำ
หลังรับประทำนคอลลำเจนไม่มำกกว่ำก่อนรับประทำนคอลลำเจน ที่ควำมเชื่อมัน่ 95% (p-value =
0.320)

D

4.5 ผลการเปรี ยบเทียบความชุ่ มชื้นและความยืดหยุ่นต่ ออายุทแี่ ตกต่ างกัน ด้ วยค่ าสถิติทรี่ ะดับความ
เชื่อมั่น 95%
จำกผลวิเครำะห์ทำงสถิติที่ได้ ทำให้ผทู้ ำวิจยั ต้องกำรทรำบว่ำอำยุจะมีผลต่อกำรเปลี่ยน
แปลงของผิวด้วยหรื อไม่ จึงได้แบ่งกลุ่มอำยุช่วงพิสัยเท่ำกับ 10 เป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ อำยุ 26-35 ปี
จำนวน 6 คน อำยุ 36-45 ปี จำนวน 7 คน อำยุ 46-55 ปี จำนวน 3 คน อำยุ 55-65 ปี จำนวน 2 คน
พบว่ำ

ตารางที่ 4.8 แสดงค่ำสถิติทดสอบ p-value ของควำมชุ่มชื้นและควำมยืดหยุน่ ของผิวขมับข้ำงซ้ำย
และขมับข้ำงขวำ แบ่งอำยุเป็ น 4 กลุ่ม เปรี ยบเทียบก่อนรับประทำนคอลลำเจน (D0)
และหลังรับประทำนคอลลำเจน (D84) (แสดงเฉพำะค่ำ P-value)
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เปรี ยบเทียบก่อน (D0) และหลัง
(D84) รับประทำนคอลลำเจน

P-value

อำยุ 26-35
( 6 คน)

อำยุ 36-45 (
7 คน)

อำยุ 46-55
( 3 คน)

อำยุ 56-65
( 2 คน)

ควำมชุ่มชื้นของผิวขมับข้ำงซ้ำย

0.323

0.005

0.184

0.300

ควำมชุ่มชื้นของผิวขมับข้ำงขวำ

0.251

0.005

0.254

0.785

ควำมยืดหยุน่ ของผิวขมับข้ำงซ้ำย

0.436

0.003

0.762

0.818

ควำมยืดหยุน่ ของผิวขมับข้ำงขวำ

0.232

0.110

0.670

0.105

จำกตำรำงที่ 4.8 คำนวณค่ำทำงสถิติ แปลผลดังนี้
เปรี ยบเทียบควำมชุ่มชื้นและควำมยืดหยุน่ ของผิวขมับข้ำงซ้ำยและข้ำงขวำก่อน
รับประทำนคอลลำเจน (D0) และหลังรับประทำนคอลลำเจน (D84) ในแต่ละกลุ่มอำยุ พบว่ำ มี
เพียงกลุ่มอำยุระหว่ำง 36-45 ปี มีควำมชุ่มชื้นของผิวขมับข้ำงซ้ำยและข้ำงขวำหลังรับประทำน
คอลลำเจนมำกกว่ำก่อนรับประทำนคอลลำเจน อย่ำงมีนยั สำคัญ ที่ระดับควำมเชื่อมัน่ 95% (p-value
= 0.005)
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สำหรับควำมยืดหยุน่ ของผิวขมับทั้งสองข้ำง พบว่ำควำมยืดหยุน่ ของผิวขมับข้ำงซ้ำย
หลังรับประทำนคอลลำเจนมำกกว่ำก่อนรับประทำนคอลลำเจน อย่ำงมีนยั สำคัญ ที่ควำมเชื่อมัน่
95% (p-value = 0.003)
ส่ วนควำมยืดหยุน่ ของผิวขมับข้ำงขวำ
หลังรับประทำนคอลลำเจนไม่มำกกว่ำก่อน
รับประทำนคอลลำเจน ที่ควำมเชื่อมัน่ 95% (p-value = 0.110)

D

จำกกำรแปลผลของตำรำงที่ 4.8 พบว่ำมีขอ้ จำกัดเรื่ องจำนวนคนช่วงอำยุ 46-55 ปี และ
55-65 ปี มีจำนวนคนน้อยแตกต่ำงจำก 2 กลุ่มแรก จึงทดสอบผลโดยกำรนำช่วงอำยุ 46-55 ปี จำนวน
3 คน ช่วงอำยุ 56-65 ปี จำนวน 2 คน มำรวมกันเท่ำกับ 5 คน ทำให้มีปริ มำณจำนวนคนที่ใกล้เคียง
กัน ปรำกฏผลดังตำรำงที่ 4.9
ตารางที่ 4.9 แสดงค่ำสถิติทดสอบ p-value ของควำมชุ่มชื้นและควำมยืดหยุน่ ของผิวขมับข้ำงซ้ำย
และขมับข้ำงขวำ แบ่งอำยุเป็ น 3 กลุ่ม เปรี ยบเทียบก่อนรับประทำนคอลลำเจน (D0) และหลัง
รับประทำนคอลลำเจน (D84)
P-value
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เปรี ยบเทียบก่อน (D0) และหลัง (D84)
รับประทำนคอลลำเจน

อำยุ 26-35
(6 คน)

อำยุ 36-45
(7 คน)

อำยุ 46-65*
(5 คน)

ควำมชุ่มชื้นของผิวขมับข้ำงซ้ำย

0.323

0.005

0.038

ควำมชุ่มชื้นของผิวขมับข้ำงขวำ

0.251

0.005

0.442

ควำมยืดหยุน่ ของผิวขมับข้ำงซ้ำย

0.436

0.003

0.958

ควำมยืดหยุน่ ของผิวขมับข้ำงขวำ

0.232

0.110

0.707

หมายเหตุ. แบ่งอำยุเป็ น 3 กลุ่ม ที่จำนวนคนใกล้เคียงกัน (แสดงเฉพำะค่ำ P-value)

แปลผลเพิ่มเติมจำกตำรำงที่ 4.8 มำเป็ นตำรำงที่ 4.9 แบ่งอำยุจำก 4 กลุ่มเป็ น 3 กลุ่ม
เพื่อให้ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่ำงใกล้เคียงกัน โดยรวมกลุ่มอำยุ 46-55ปี เข้ำกับกลุ่มอำยุ 56-65 ปี ผล
คำนวณค่ำทำงสถิติ
พบว่ำ
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงทั้งควำมชุ่มชื้นและควำมยืดหยุน่ หลังจำก
รับประทำนคอลลำเจน อย่ำงมีนยั สำคัญ ที่ระดับควำมเชื่อมัน่ 95% (p-value > 0.005)

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ

PU
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5.1 สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาเชิงทดลอง
เพื่อศึกษาประสิ ทธิผลของคอลลาเจนชนิด
รับประทานต่อความชุ่มชื้นและความยืดหยุน่ ของผิวหนัง โดยการเปรี ยบเทียบผลก่อนและหลังการ
รับประทานคอลลาเจน ในการวิจยั ครั้งนี้มีอาสาสมัครเข้าร่ วมโครงการ 20 คน แต่ให้ออกจากการ
ทดลอง 2 คนเนื่องจากรับประทานคอลลาเจนไม่ต่อเนื่องจึงเหลืออาสาสมัคร 18 คน โดยทาการ
ตรวจวิเคราะห์ผวิ หาค่าความชุ่มชื้นและความยืดหยุน่ ก่อนวันรับประทานคอลลาเจน จากนั้นให้
รับประทานคอลลาเจนวันละ 10 กรัมติดต่อกันเป็ นเวลา 12 สัปดาห์ และทาการตรวจวิเคราะห์ผวิ อีก
ครั้งเมื่อครบกาหนด 12 สัปดาห์ ด้วยเครื่ องยีห่ ้อ Skinprint หัวเครื่ อง Cutometer และ Corneometer
5.1.1 ผลการทดสอบตามสมมุติฐานหลัก สรุ ปได้วา่ ความชุ่มชื้นของผิวขมับข้างซ้ายและข้าง
ขวาหลังรับประทานคอลลาเจนเพิม่ มากกว่าก่อนรับประทานคอลลาเจนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ในขณะเดียวกันพบว่าความยืดหยุน่ ของผิวขมับข้างซ้ายหลังรับประทานคอลลาเจนเพิ่มมากกว่า
ก่อนรับประทานคอลลาเจนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ส่ วนผิวของขมับข้างขวาจะมีความยืดหยุน่
เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยหลังรับประทานคอลลาเจนจึงไม่พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ
5.1.2 ผลการทดสอบตามสมมุติฐานรอง สรุ ปได้วา่ กลุ่มอายุ 36-45 ปี ความชุ่มชื้ นของผิวของ
ขมับทั้งสอข้างและคามยืดหยุน่ ของขมับข้างซ้ายหลังรับประทานคอลลาเจนเพิ่มมากกว่าก่อน
รับประทานคอลลาเจนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ส่ วนกลุ่มอายุที่นอ้ ยกว่า 36 ปี และมากกว่า 45 ปี
ความชุ่มชื้นและความยืดหยุน่ ผิวมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจึงไม่พบว่ามีความแตกต่างหลัง
รับประทานคอลลาเจน
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เชิงทดลองนี้ศึกษาประสิ ทธิผลของคอลลาเจนต่อผิวหนังด้านความชุ่มชื้นและ
ความยืดหยุน่ โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็ นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ผวิ หนังและผูส้ นใจการ
ดูแลผิวพรรณทัว่ ไป
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จากผลการศึกษา สอดคล้องกับสมมุติฐานหลักว่า ความชุ่มชื้นและความยืดหยุน่ ของผิว
หลังรับประทานคอลลาเจนเพิ่มมากกว่าก่อนรับประทานคอลลาเจนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ในขณะที่ผลการศึกษาผิวของขมับข้างขวาจะมีความยืดหยุน่ เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยหลังรับประทาน
คอลลาเจนจึงไม่พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
แต่เมื่อแยกอาสาสมัครออกตามกลุ่มอายุ ได้แก่ อายุระหว่าง 26-35 ปี กลุ่มอายุ 36-45 ปี
และกลุ่มอายุ 46 ปี ขึ้นไป ทาให้ได้ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานทั้งหมด มีเพียงกลุ่มอายุ
36-45 ปี ที่ความชุ่มชื้นของผิวขมับทั้ง 2 ข้าง และความยืดหยุน่ ของผิวขมับข้างซ้ายหลังรับประทาน
คอลลาเจนเพิ่มมากกว่าก่อนรับประทานคอลลาเจนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
จากผลการทดลองมีประเด็นที่นามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ผลการศึกษาตามสมมุติฐานหลักพบว่าการรับประทานคอลลาเจนช่วยให้ความชุ่ม
ชื้นและความยืดหยุน่ ของผิวเพิม่ มากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ 1). E. Proksch และคณะ
(2014) พบว่าการรับประทานคอลลาเจนไฮโดรไลเซท (VERISOL®) ปริ มาณ 2.5 กรัมและ 5 กรัม
ในผูห้ ญิงอายุ 35-55 ปี นาไปสู่ การเพิ่มขึ้นของความยืดหยุน่ ของผิวตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 และเพิ่มมาก
ขึ้นในสัปดาห์ที่ 8 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 2). Chisato Oba และคณะ (2013) พบว่าการให้คอลลา
เจนไฮโดรไลเซทแก่หนูทดลองจะช่วยลดการสู ญเสี ยน้ าที่ผวิ หนัง (TEWL) และปริ มาณน้ าในชั้น
หนังกาพร้าเพิม่ ขึ้น รวมทั้งความยืดหยุน่ ของผิวและกรดไฮยารู โลนิค (dermal HA) ดีข้ ึนอย่างมี
นัยสาคัญ 3). การศึกษาผลทางคลีนิก ของห้องปฏิบตั ิการผิวหนัง CPCAD (Dermatology
laboratory) แห่งประเทศฝรั่งเศส ในอาสาสมัครผูห้ ญิงเอเชีย โดยให้รับประทานไฮโดรไลเซท
คอลลาเจน พบว่าหลังจากผ่านไป 12 สัปดาห์ สภาพผิวของอาสาสมัครมีความยืดหยุน่ เพิ่มขึ้น และมี
ริ้ วรอยลดลงร้อยละ 9.37 ความชุ่มชื้นมากขึ้นร้อยละ 22.8 4). Tomoko Okawa และคณะ (2011) ได้
ศึกษาการรับประทาน Collagen tripeptide เสริ มช่วยฟื้ นฟูความแห้งกร้านและอาการคันในหนู
ทดลองที่มีลกั ษณะผิวแห้ง พบว่า Collagen tripeptide (CTP) เพิ่มการผลิตกรดไฮยาลูโรในเซลล์
ผิวหนังของมนุษย์ในหลอดทดลองและในผิวของหนู การให้หนูผวิ แห้งกิน CTP ช่วยลดการสู ญเสี ย
น้ าที่ผวิ (TEWL) และช่วยลดพฤติกรรมการเกา (อาการคัน) ลงอย่างมีนยั สาคัญ
2. ผลการศึกษาตามสมมุติฐานรองเมื่อแบ่งอายุอาสาสมัครเป็ น 3 กลุ่ม มีเพียงกลุ่ม
อายุระหว่าง 36-45 ปี ที่มีการเปลี่ยนแปลงความชุ่มชื้นของผิวทั้งขมับข้างซ้ายและข้างขวาและความ
ยืดหยุน่ ของผิวขมับข้างซ้ายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ในขณะที่กลุ่มอายุที่นอ้ ย
กว่า 35 ปี และมากกว่า 45 ปี มีการเปลี่ยนแปลงผิวที่ดีข้ ึนแต่ไม่มากกว่าก่อนการรับประทานคอลลา
เจนอย่างมีนยั สาคัญ สามารถอธิ บายตามทฤษฎีพยาธิสภาพผิวและทฤษฎีฮอร์ โมนสัมพันธ์กบั วัย ได้
ว่า ในกลุ่มที่อายุนอ้ ยการสู ญเสี ยคอลลาเจนที่ผวิ ยังไม่มาก และเป็ นช่วงวัยที่ฮอร์ โมนยังสมบูรณ์
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ผิวหนังเป็ นอวัยวะเป้ าหมายสาหรับฮอร์ โมนหลายชนิดและ sex steriods โดยเฉพาะฮอร์ โมน
เอสโตรเจน (Estrogens) ซึ่งมีความสาคัญต่อการทางานของผิวหลายอย่าง ตั้งแต่ผวิ ชั้นหนังกาพร้า
และชั้นหนังแท้ (M.J. Thornton, 2002) ช่วยเพิ่มคอลลาเจน เพิ่มความหนาของผิวและเสริ มสร้าง
หลอดเลือด (M.P. Brincat, 2000) ดังนั้นเมื่อรับประทานคอลลาเจนเสริ มจึงเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
เพียงเล็กน้อย และกลุ่มผูท้ ี่อายุมากกว่า 46 ปี เป็ นกลุ่มที่มีอายุมาก ผิวจึงสู ญเสี ยคอลลาเจนไปมาก
ความยืดหยุน่ ของผิวจะลดลงไปเรื่ อยๆ เมื่ออายุเพิม่ มากขึ้น (Catherine Escoffier และคณะ, 1989)
และเป็ นวัยที่หมดประจาเดือน ฮอร์ โมนเอสโตรเจนที่ลดลงในหญิงวัยหมดประจาเดือนมีอิทธิพลต่อ
ผิวพรรณที่ทาให้ผวิ ชราลง (M.P. Brincat และคณะ, 2005) ดังนั้นการสู ญเสี ยคอลลาเจนของผิวจึง
สัมพันธ์กบั การขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนเนื่องจากวัยหมดประจาเดือน จึงเป็ นปัจจัยสาคัญในการเกิด
ริ้ วรอยโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผิวที่ใบหน้าเกิดจากการลดลงของความยืดหยุน่ (Calleja-Agius J. และ
คณะ, 2007) การรับประทานคอลลาเจนเสริ มเพียงระยะเวลา 12 สัปดาห์อาจไม่เพียงพอต่อการ
เปลี่ยนแปลงผิวให้ดีข้ ึนจนชัดเจนได้ ในขณะที่กลุ่มอายุ 36-45 ปี เห็นผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลง
ผิวที่ดีข้ ึนอย่างชัดเจน โดยกลุ่มอายุ 36-45 ปี ถึงแม้ผวิ เริ่ มสู ญเสี ยคอลลาเจนมากขึ้น และเป็ นวัยที่เริ่ ม
มีการเปลี่ยนแปลงฮอร์ โมน ความแห้งกร้านและริ้ วรอยเริ่ มปรากฏชัดแต่ก็ยงั คงมีฮอร์โมนที่ช่วยให้
ผิวยังคงมีความชุ่มชื้นและยืดหยุน่ ได้ การรับประทานคอลลาเจนเสริ มในช่วงวัยนี้ จึงทาให้ได้ผล
การศึกษาที่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจน
อาจกล่าวโดยสรุ ปจากผลการศึกษาได้วา่ ฮอร์โมนที่สาคัญต่อผิวหนังเป็ นปัจจัยหลักและ
มีอิทธิ พลเหนือกว่าสารอาหาร การเสริ มสารอาหารในช่วงที่ฮอร์ โมนยังสมบูรณ์จึงไม่เห็นความ
แตกต่างชัดเจน หรื อช่วงวัยที่หมดประจาเดือนแล้วโดยไม่มีการให้ฮอร์ โมนเสริ มก็ไม่เห็นความ
แตกต่างเช่นกัน แต่เมื่อให้สารอาหารเสริ มในช่วงวัยที่ฮอร์โมนเริ่ มพร่ องแต่ยงั คงมีฮอร์โมนอยูจ่ ึง
เห็นความแตกต่างที่ชดั เจนมากกว่า
5.3 ข้ อจากัดและข้ อเสนอแนะ
5.3.1 จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ พบว่ามีขอ้ จากัดบางประการ ได้แก่
1) การแบ่งกลุ่มอายุควรมีจานวนที่เท่ากันและมีปริ มาณที่มากพอ
2) การแบ่งกลุ่มเพศชายและเพศหญิงยังไม่ชดั เจน ควรศึกษาเพิ่มเติมโดยให้มีปริ มาณ
เพศชายและหญิงที่มากเท่าๆกัน เพราะเพศอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผิวพรรณที่แตกต่างกัน
3) ความถี่ในการตรวจวิเคราะห์ผวิ ควรทาการตรวจวิเคราะห์ให้มีความถี่ข้ ึน ได้แก่
ตรวจวิเคราะห์ในสัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 8 และสัปดาห์ที่ 12 เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบให้ละเอียดว่า
ช่วงเวลาใดที่ผวิ เริ่ มมีการเปลี่ยนแปลง และอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างไร
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5.3.2 ข้อเสนอแนะสาหรับผูท้ ี่สนใจ อาจเพิม่ เติมประเด็นที่สามารถนาไปศึกษาต่อเพื่อที่ให้
เกิดองค์ความรู ้ใหม่และเพื่อยืนยันผลการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่
1) เปรี ยบเทียบประสิ ทธิผลการใช้คอลลาเจนชนิดอื่นๆ เช่น คอลลาเจนชนิดทาผิว
คอลลาเจนชนิ ดฉี ด (หากมีในอนาคต) เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาคอลลาเจนชนิด
รับประทานในคนเป็ นครั้งแรก ผูศ้ ึกษาจึงต้องการทราบประสิ ทธิผลที่จะได้รับจากคอลลาเจนชนิด
รับประทานซึ่งในที่ขณะทาการวิจยั กาลังเป็ นที่นิยมอย่างกว้างขวางก่อน ดังนั้นหากมีการศึกษาครั้ง
ต่อไปควรทาการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิ ทธิผลของคอลลาเจนชนิดอื่นเพื่อเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างกันด้วย
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2) เพิ่มเติมการตรวจวิเคราะห์ผวิ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและแม่นยาในการแปลผล
ควรตรวจวัดความชราของผิวด้านอื่นๆเพิ่มเติม ได้แก่ วิเคราะห์ปริ มาณริ้ วรอยของผิว วิเคราะห์สีผวิ
วิเคราะห์ความเรี ยบเนียนของผิว นอกจากนั้นยังอาจเพิ่มเติมบริ เวณพื้นที่ผวิ ที่ตรวจวิเคราะห์ เช่น ผิว
ที่แก้ม ผิวที่แผ่นหลัง เป็ นต้น
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หนังสือให้ ความยินยอมเข้ าร่ วมในโครงการวิจยั
ทำที่.....................................................
วันที่.....................................................

D

ข้ำพเจ้ำ..................................................................อำยุ......................ปี อยูบ่ ำ้ นเลขที่.............
ถนน.....................หมู่ที่......แขวง/ตำบล..................เขต/อำเภอ...................จังหวัด.............................
ขอทำหนังสื อนี้ให้ไว้ต่อหน้ำหัวหน้ำโครงกำรวิจยั เพื่อเป็ นหลักฐำนแสดงว่ำ
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ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบโครงกำรวิจยั ของ นำงสำววริ นญำ ปั ญญำแก้ว เรื่ องกำรศึกษำผล
ของกำรรับประทำนคอลลำเจนเสริ มต่อควำมยืดหยุน่ และควำมชุ่มชื้นทำงด้ำนผิวพรรณ เป็ นเวลำ 84
วัน ในกำรวัดควำมยืดหยุน่ และควำมชุ่มชื้นของผิวบริ เวณขมับข้ำงซ้ำยและขมับข้ำงขวำ
ข้อ 2. ข้ำพเจ้ำยินยอมเข้ำร่ วมโครงกำรวิจยั นี้ ดว้ ยควำมเต็มใจ โดยมิได้มีกำรบังคับ ขู่เข็ญ
หลอกลวงแต่ประกำรใด และพร้อมจะให้ควำมร่ วมมือในกำรวิจยั
ข้อ 3. ข้ำพเจ้ำได้รับกำรอธิบำยจำกผูว้ จิ ยั เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกำรวิจยั วิธีวจิ ยั
ประสิ ทธิ ภำพ ควำมปลอดภัย อำกำร หรื ออันตรำยที่อำจเกิดขึ้น รวมทั้งประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำร
วิจยั โดยละเอียดแล้วจำกเอกสำรกำรวิจยั ที่แนบท้ำยหนังสื อให้ควำมยินยอมนี้
ข้อ 4. ข้ำพเจ้ำได้รับกำรรับรองจำกผูว้ จิ ยั ว่ำ จะเก็บข้อมูลส่ วนตัวของข้ำพเจ้ำเป็ นควำมลับ
จะเปิ ดเผยเฉพำะผลสรุ ปกำรวิจยั เท่ำนั้น
ข้อ 5. ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบจำกผูว้ จิ ยั แล้วว่ำหำกมีอนั ตรำยใดๆ ในระหว่ำงกำรวิจยั หรื อ
ภำยหลังกำรวิจยั อันพิสูจน์ได้จำกผูเ้ ชี่ยวชำญของสถำบันที่ควบคุมวิชำชีพนั้นๆ ได้วำ่ เกิดขึ้นจำกกำร
วิจยั ดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำจะได้รับกำรดูแลและค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลจำกผูว้ จิ ยั และ/หรื อ
ผูส้ นับสนุนกำรวิจยั
ข้อ 6. ข้ำพเจ้ำสำมำรถที่จะถอนตัวออกจำกกำรวิจยั ครั้งนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่มีผลกระทบ
ใดๆต่อกำรรักษำพยำบำลตำมสิ ทธิ์ ที่ขำ้ พเจ้ำควรจะได้รับ ตำมข้อ 5 ทุกประกำร
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ข้อ 7. หัวหน้ำผูว้ จิ ยั ได้อธิบำยเกี่ยวกับรำยละเอียดต่ำงๆ ของโครงกำร ตลอดจนประโยชน์
ของกำรวิจยั รวมทั้งควำมเสี่ ยงและอันตรำยต่ำงๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นในกำรเข้ำร่ วมโครงกำรนี้ให้
ข้ำพเจ้ำได้ทรำบ และตกลงรับผิดชอบตำมคำรับรองในข้อ 5 ทุกประกำร
ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมตำมหนังสื อนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่ำถูกต้องตำมเจตนำ
ของข้ำพเจ้ำ จึงได้ลงรำยมือชื่ อไว้เป็ นสำคัญ พร้อมกับหัวหน้ำผูว้ จิ ยั และต่อหน้ำพยำน
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ลงชื่อ..............................................ผูย้ นิ ยอม
(............................................)
ลงชื่อ.............................................หัวหน้ำโครงกำรวิจยั
(นำงสำววริ นญำ ปั ญญำแก้ว)
ลงชื่อ..............................................พยำน
(............................................)
ลงชื่อ..............................................พยำน
(............................................)

หมำยเหตุ 1. กรณี ผยู ้ นิ ยอมตนให้ทำวิจยั ไม่สำมำรถอ่ำนหนังสื อได้ ให้ผวู้ จิ ยั อ่ำนข้อควำมใน
หนังสื อให้ควำมยินยอมนี้ ให้แก่ผยู ้ นิ ยอมให้ทำวิจยั ฟังจนเข้ำใจดีแล้ว และให้ผยู้ นิ ยอมตนให้ทำวิจยั
ลงนำม หรื อพิมพ์ลำยนิ้วหัวแม่มือรับทรำบในกำรให้ควำมยินยอมดังกล่ำวด้วย
2. ในกรณี ผใู ้ ห้ควำมยินยอมมีอำยุไม่ครบ 20 ปี บริ บูรณ์ จะต้องมีผปู้ กครองตำมกฎหมำย
เป็ นผูใ้ ห้ควำมยินยอมด้วย
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ตาแหน่งและสถานที่ทางานปั จจุบนั
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วริ นญา ปัญญาแก้ว
พ.ศ. 2536 ปริ ญญาตรี วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2545 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (MBA)
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั สุ เพิร์บ เฮลท์ต้ ี โปรดักส์ จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั แอปเปิ ล ทู แอปเปิ ล จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั โกลบอล เทเลมาร์เก็ตติ้ง แมเนจเม้นท์ จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั เมต้า มาร์เก็ตติ้ง จากัด

