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บทคัดย่อ
ในปัจจุบนั คอลลาเจนเป็ นสารสาคัญสารหนึ่ งในผิวของมนุ ษย์ที่ใช้ในการบารุ งผิวและช่วย
ทาให้ผิวดูอ่อนเยาว์ โดยคอลลาเจนที่ใช้ในการผลิตเซรั่มสาหรับใช้กบั ผิวหน้า สามารถสกัดได้จาก
หลายแหล่งแตกต่างกัน ซึ่ งก็จะให้ผลกับผิวมนุษย์แตกต่างกันเช่นกัน การค้นคว้าและการวิจยั ฉบับนี้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพในการให้ความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้ นผิว
ก่อนและหลังใช้ ผลิตภัณฑ์คอลลาเจนธรรมชาติจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ แหล่งคอลลาเจนธรรมชาติ
จาก ปลานิ ล, แมงกะพรุ น และ ปลาดาวเพื่อนาไปพัฒนาในสู ตรตารับเซรั่มบารุ งผิวหน้า โดยใน
งานวิจยั จะแบ่งเป็ น 3 ส่ วน ในส่ วนที่1 การพัฒนาสู ตรตารับคอลลาเจนเซรั่ม 3 ตารับสู ตรคือตารับ
คอลลาเจนเซรั่มจากปลานิ ล, แมงกะพรุ น และปลาดาว และทาการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ
ส่ วนที่ 2 คือ การวิเคราะห์ปริ มาณโปรตีนซึ่ งเป็ นสารสาคัญในตัวอย่างคอลลาเจนด้วย Bradford’s
method ผลการวิเคราะห์พบว่าคอลลาเจนจากแมงกะพรุ นมีปริ มาณโปรตีนมากที่สุด อันดับที่ 2 คือ
คอลลาเจนจากปลานิล และคอลลาเจนจากปลาดาวมีปริ มาณโปรตีนน้อยที่สุด ตามลาดับ ส่ วนที่ 3
คือ การทดสอบประสิ ทธิ ภาพในการเพิ่มความชุ่ มชื้ นและความยืดหยุ่นผิวในอาสาสมัคร โดยให้
อาสาสมัครทาผลิ ตภัณฑ์คอลลาเจนเซรั่มแต่ละตารับ เป็ นระยะเวลา 10 สัปดาห์ แล้วทาการวัดค่า
ความชุ่ มชื้ นผิวด้วยเครื่ อง Moistsense® และวัดค่าความยืดหยุ่นผิวด้วยเครื่ อง Cutometer® ซึ่ ง
หลังจากเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังใช้ผลิ ตภัณฑ์ ในส่ วนของการทดสอบค่าความ

ชุ่มชื้ นผิวพบว่า คอลลาเจนจากปลานิ ลและแมงกะพรุ นมีค่าความชุ่ มชื้ นผิวของอาสาสมัครเพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ ส่ วนสู ตรตารับที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนจากปลาดาวไม่มีผลในการ
เพิ่ ม ค่ า ความชุ่ ม ชื้ น ผิ ว อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ และผลการศึ ก ษาค่ า ความยื ด หยุ่ น ผิ ว พบว่ า
ผลิตภัณฑ์เซรั่มตารับที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนจากปลานิล และคอลลาเจนจากแมงกะพรุ น มีค่า
ความยืดหยุ่นผิวเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ ส่ วนสู ตรตารับที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนจาก
ปลาดาวไม่มีผลในการเพิ่มค่าความยืดหยุน่ ผิวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ นอกจากนี้ ยงั พบว่า ผลการ
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพผลิตภัณฑ์น้ นั มีความสอดคล้องกับปริ มาณโปรตีนที่พบในตัวอย่างคอลลาเจน
ที่นามาทดสอบอีกด้วย ผลที่ได้จากการวิจยั นี้อาจจะเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริ โภค ที่
จะสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการตัดสิ นใจเลือกใช้คอลลาเจนจากแหล่งต่างๆได้อย่างเหมาะสม
และสามารถน าไปพัฒ นาต ารั บ เครื่ อ งส าอางผสมคอลลาเจนธรรมชาติ ใ ห้ ไ ด้ป ระโยชน์ อ ย่า ง
แพร่ หลายต่อไป
คาสาคัญ: คอลลาเจนไฮโดรไลเสท / ความยืดหยุน่ / ความชุ่มชื้น
Abstract
Collagen is an important compound in human skin to make people look younger.
Collagen is used in facial serum production can be extracted from various natural sources, which
contributed to different results on human skin. The objective of this study was to compare
efficacy of collagen that derived from aquatic sources; tilapia, jellyfish and starfish, on human
skin moisture and skin elasticity before and after used the facial serum. First, serum containing
collagen which derived from tilapia, jellyfish and starfish was formulated and was used to
determine its physical property. Second, protein content in collagen was measured by Bradford’s
method. The results showed that collagen which derived from jellyfish had more protein than that
derived from tilapia and starfish, respectively. Finally, the skin moisture content was measured by
Moistsense® and the skin elasticity was measured by Cutometer®. The skin moisture and skin
elasticity of each collagen facial serum were evaluated on volunteers and the results were
compared. After 10 weeks of treatment, the study of skin moisture content in the facial serum
with collagen derived from tilapia and jellyfish gave an increasing of the skin moisture content
significantly whereas the facial serum with collagen derived from starfish did not give an
increasing of the skin moisture content significantly. In addition, the study of the skin elasticity in

the facial serum with collagen derived from tilapia and jellyfish showed significant induce skin
elasticity while the facial serum with collagen derived from starfish did not. This result was
consistent with the amount of proteins in tilapia, jelly fish and starfish. Hence, the information
generated from this study may be useful for appropriately selection of collagen sources and useful
for collagen facial serum production development widely.
Keywords: Collagen hydrolysate / Elasticity / Moisturizer
บทนา
มนุ ษย์เราเมื่ออายุมากขึ้นเซลล์ต่างๆของร่ างกายรวมไปถึ งเซลล์ของผิวหนังต่อมเหงื่อต่อม
ไขมันใต้ผิวหนังเริ่ มมี ประสิ ทธิ ภาพในการทางานลดลงองค์ประกอบในเนื้ อเยื้อเกี่ ยวพันเส้ นใย
คอลลาเจนอิลาสตินรวมถึ งกรดไฮยาลูโรนิ คมีปริ มาณลดลงหรื อเสื่ อมสลายไปทาให้ความยืดหยุ่น
และความเรี ยบตึงของผิวหนังลดลงรักษาความชุ่ มชื้ นไว้ได้นอ้ ยลงจึงปรากฏเป็ นรอยเหยี่ยวย่นขาด
ความยืดหยุน่ ผิวบางและหยาบแห้งไม่ลื่นนุ่มนวลเช่นเดียวกับวัยหนุ่มสาวซึ่ งถือว่าเป็ นความแก่ตาม
วัยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่สามารถชะลอให้เกิดช้าลงหรื อฟื้ นฟูสภาพผิวให้ดูดีข้ ึนได้โดยการให้
สารอาหารหรื อสารเสริ มสร้างเซลล์ผวิ และวิตามินต่างๆลงไปทดแทนได้
นอกจากความแก่ ข องผิวหนัง ที่ เกิ ดขึ้ นตามวัย แล้วยัง มี ปัจจัยอื่ นๆอี ก หลายประการจาก
ภายนอก เช่ นจากมลภาวะความเครี ยด รังสี อลั ตราไวโอเลต (Ultraviolet radiation) และอาหาร
ปั จจัยเหล่ านี้ สามารถท าลายเซลล์ของผิวหนังทาให้ความแข็งแรงลดลง เกิ ดการเหี่ ยวย่นตามมา
เรี ยกว่าการแก่ก่อนวัยอันควร
ผลิตภัณฑ์ชะลอวัยจึงมีบทบาทมากในปั จจุบนั มีการค้นคว้าวิจยั มากมายเพื่อจะหาสารหรื อ
วิธีการที่จะทาให้สามารถชะลอวัยลงทั้งจากสารสังเคราะห์ทางเคมีและสารจากธรรมชาติสารเหล่านี้
ได้แก่สารที่ให้ความชุ่ มชื้ นเป็ นพิเศษต่อผิวหนัง สารอาหารหรื อวิตามินทดแทนสารธรรมชาติใน
ผิวหนังที่ลดน้อยหรื อขาดหายไปสารฟื้ นฟูและปรับสภาพผิวให้ตึงเรี ยบ เป็ นต้น
สารที่นามาใช้ในผลิ ตภัณฑ์ชะลอความแก่ ในปั จจุ บนั นั้นมี มากมายในท้องตลาด พบว่า
คอลลาเจนก็เป็ นสารสาคัญที่มีการใช้อย่างแพร่ หลายทั้งในผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มเครื่ องสาอาง ได้
จากแหล่ งธรรมชาติ ต่างๆกัน ซึ่ ง มี การกล่ าวอ้างสรรพคุ ณที่ ช่วยในเรื่ องการให้ความชุ่ มชื้ นและ
ความยื ด หยุ่ น ผิ ว ชะลอวัย ดัง นั้น จึ ง ท าให้ ผู ้วิ จ ัย มี ค วามสนใจในการศึ ก ษาการเปรี ย บเที ย บ
ประสิ ทธิ ภาพการของคอลลาเจนจากแหล่งต่างๆโดยนามาพัฒนาสู ตรผลิตภัณฑ์เซรั่มสาหรับผิวเพื่อ

เป็ นข้อมูลเบื้องต้นและประโยชน์ในการเลือกใช้คอลลาเจนชนิดต่างๆให้กบั ผูผ้ ลิตเครื่ องสาอางหรื อ
ผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของคอลลาเจนไฮโดรไลเสททางการค้าจากแหล่งต่างๆ
2. เพื่อตั้งสู ตรตารับเซรั่มสาหรับผิวหน้าที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนไฮโดรไลเสททาง
การค้า
3. เพื่อเปรี ยบประสิ ทธิ ภาพในการให้ความชุ่มชื้นและความยืดหยุน่ ผิวของคอลลาเจน
ไฮโดรไลเสททางการค้า
ขอบเขตการวิจัย
1. วิเคราะห์คุณภาพของคอลลาเจนไฮโดรไลเสททางการค้าจากแหล่งต่างๆ
2. วิเคราะห์หาปริ มาณโปรตีนในตัวอย่างคอลลาเจนไฮโดรไลเสททางการค้า
3. พัฒนาสู ตรตารับผลิตภัณฑ์คอลลาเจนไฮโดรไลเสททางการค้าในเซรั่มบารุ งผิวหน้า
4. เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพในการให้วดั ความชุ่มชื้ นผิวและความยืดหยุน่ ผิว โดย
ทดสอบในอาสาสมัคร
การทบทวนวรรณกรรม
คอลลาเจน (collagen) เป็ นโปรตีนชนิดหนึ่ง ในกลุ่มโปรตีนเส้นใย (fibrous protein) พบ
เป็ นองค์ประกอบสาคัญในทุกส่ วนของร่ างกายมากถึง 30-40% ของโปรตีนในร่ างกาย โดยจะพบ
มากที่เนื้ อเยื่อเกี่ยวพัน ผิวหนัง กระดูก ข้อต่อ หลอดเลือดแดง ฟั น และผม collagen เป็ นโปรตีนรู ป
ทรงกระบอก มีลกั ษณะเป็ นสายเปปไทด์ซ่ ึ งเรี ยกว่า α-chain 3 สายเรี ยงตัวโดยขดเกลียวรวมกันเป็ น
Triple helix protein ซึ่ งประกอบไปด้วยกรดอะมิโน (amino acid) กว่า 70% ของกรดอะมิโนที่พบ
ในคอลลาเจน คือ glycine, proline และ hydroxyproline ด้วยการจัดเรี ยงตัวดังกล่าวของกรดอะมิโน
เส้นใยคอลลาเจนจึงทาหน้าที่ยดึ โครงสร้างของร่ างกายเข้าไว้ดว้ ยกัน ทาให้ผิวหนัง เส้นเอ็น เนื้ อเยื้อ
เกี่ ยวพันเกิ ดความแข็งแรง ช่ วยรั กษาความสมดุ ล และยืดหยุ่นของผิวหนัง (Foegeding, 1996)
(Archive.lib.cmu, 2552)
คอลลาเจนเป็ นสารโปรตีนที่มีคุณภาพสู งสาหรับใช้เป็ นผลิตภัณฑ์ดูแลผิว สามารถสกัดได้
จากแหล่ งโปรตี นต่าง ๆ เช่ น โปรตี นจากเนื้ อสัตว์ พืช ปลาน้ าจื ด และปลาทะเล ใช้ได้ท้ งั ในรู ป

ผลิตภัณฑ์คอลลาเจนบริ สุทธิ์ หรื อเป็ นส่ วนผสมในเครื่ องสาอาง โดยมีคุณสมบัติที่ดีต่อผิว อาทิ ซึ ม
เข้าสู่ ผวิ ได้ดี ช่วยปกป้ องผิว และให้ความชุ่มชื้นแก่ผวิ
การประยุกต์ ใช้ คอลลาเจนในผลิตภัณฑ์ เครื่องสาอาง
คอลลาเจนที่ใช้เป็ นส่ วนผสมในเครื่ องสาอาง แบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ คอลลาเจนที่ละลายน้ าได้
น้ าหนักโมเลกุลประมาณ 300,000 ดาลตัน (Da) มีคุณสมบัติดูดซึ มสู่ ผิวหนังอย่างช้า ๆ อีกชนิ ดคือ
ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน (hydrolyzed collagen) ที่ ได้จากการนาคอลลาเจนมาย่อยด้วยด่ างหรื อ
เอนไซม์ จนมีน้ าหนักโมเลกุลในช่วง 1,000-25,000 ดาลตัน ทาให้มีคุณสมบัติละลายน้ า และดูดซึ ม
สู่ ผวิ หนังได้ดีข้ ึน การศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั มุ่งเน้นศึกษา ไฮโดรไลซ์คอลลาเจน จาก 3 แหล่ง ดังนี้
1. คอลลาเจนจากเกล็ดปลาสายพันธุ์ Tilapia (fish collagen) ผลิ ตโดยบริ ษ ทั
armicogen (ประเทศเกาหลี) ผลิตโดยขบวนการEnzymatic hydrolysis เป็ นคอลลา
เจนไฮโดรไลเซทขนาดโมเลกุล 500 ดาลตัล (Da) มีลกั ษณะเป็ นผงละเอียดสี
เหลืองอ่อนๆมีกลิ่นคาวเล็กน้อยละลายน้ าได้ดี
2. คอลลาเจนจากปลาดาว ผลิตโดยบริ ษทั Biochempro Corparation (ประเทศเกาหลี)
เป็ นคอลลาเจนไฮโดรไลเซทขนาดโมเลกุล 100-200 กิโลดาลดัล (kDa) มีลกั ษณะ
เป็ นของเหลวใสสี เหลืองอ่อนมีกลิ่นเฉพาะตัว
3. คอลลาเจนจากแมงกะพรุ น ผลิตโดยบริ ษทั Javenech (ประเทศฝรั่งเศส) เป็ นคอลลาเจน
ไฮโดรไลเซทขนาดโมเลกุลประมาณ 100 กิโลดาลดัล (kDa) มีลกั ษณะเป็ นของเหลวขุ่น
มัวเล็กน้อยสี เหลื องอ่ อนมี ก ลิ่ นเฉพาะตัวแมงกะพรุ นถื อเป็ นแหล่ ง ผลิ ตคอลลาเจนที่
น่ าสนใจเนื่ องจากมีปริ มาณมากและสามารถสกัดคอลลาเจนได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์
ค่อนข้างมาก
คอลลาเจนไฮโดรไลเสท 3 ชนิ ดหลังนี้ ปั จจุบนั มีการทดสอบในระดับห้องทดลองเท่านั้น
อย่างไรก็ตามยังไม่มีการพิสูจน์ถึงประสิ ทธิผลของการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาคุณภาพของคอลลาเจนไฮโดรไลเสททางการค้าจากแหล่งต่าง ๆ จากข้อมูลผูผ้ ลิต
2. วิ เ คราะห์ ห าปริ ม าณโปรตี น ในตัว อย่า งคอลลาเจนไฮโดรไลเสททางการค้า ด้ว ยวิ ธี
Bradford
3. เตรี ยมสู ตรตารับเซรั่ม
4. ทาการทดสอบด้านคุณภาพด้วย

5. การทดสอบการระคายเคืองเบื้องต้นในอาสาสมัครด้วยวิธี Single close patch test
6. ทาการประเมินประสิ ทธิ ภาพการให้ความชุ่ มชื้ นด้วยเครื่ อง Moistsense® และความ
ยืดหยุน่ ผิวด้วยเครื่ อง Cutometer®
ผลการวิจัย
วิเคราะห์ คุณภาพของคอลลาเจนไฮโดรไลเสททางการค้ าจ้ ากแหล่งต่ าง ๆ
ทาการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ สี กลิ่ น ค่าความเป็ น กรด-ด่ าง คุ ณสมบัติการ
ละลายของคอลลาเจนไฮโดรไลเสททางการค้าชนิ ดต่าง ๆ โดยพิจารณาจากเอกสารข้อกาหนดของ
บริ ษทั ผูผ้ ลิต ได้ผลดังตารางที่ 1 พบว่าคอลลาเจนจากปลานิลมีลกั ษณะเป็ นผงละเอียดสี ค่อนข้างขาว
มีกลิ่นคาวเล็กน้อย ค่าความเป็ นกรด-ด่างเท่ากับ 6.0 - 7.5 ละลายน้ าได้ดี ขนาดโมเลกุล 500 ดาลตัล,
คอลลาเจนจากปลาดาวมีลกั ษณะเป็ นเหลวใสสี เหลืองอ่อน ค่าความเป็ นกรด-ด่างเท่ากับ 5.0 - 7.0
ละลายน้ าได้ดี ขนาดโมเลกุล 100-200 กิโลดาลตัล, คอลลาเจนจากแมงกะพรุ นมีลกั ษณะเป็ นเหลว
สี ขาวขุ่น ค่าความเป็ นกรด-ด่างเท่ากับ 3.5 - 5.5 ละลายน้ าได้ดี ขนาดโมเลกุล 100 กิโลดาลตัล จาก
ผลการตรวจสอบคุ ณภาพคอลลาเจนจากปลานิ ลมี กลิ่ นคาวเล็กน้อยอาจส่ งผลต่อกลิ่ นของตารั บ
ผลิตภัณฑ์ที่จะนาไปใช้ นอกจากนี้ ค่าความเป็ นกรด-ด่างของคอลลาเจนจากแหล่งต่างๆ อาจส่ งผล
ต่อค่าความเป็ นกรด-ด่างของตารับผลิ ตภัณฑ์ คอลลาเจนที่มีลกั ษณะเป็ นผงคุณสมบัติการละลายก็
จะส่ ง ผลต่ อ ตารั บ ผลิ ตภัณฑ์ ดัง นั้น ในการน าคอลลาเจนทางการค้า จากแหล่ ง ต่ า งๆไปใช้ค วร
พิจารณาเลือกให้เหมาะสมกับตารับผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบคุณภาพของคอลลาเจน
หัวข้ อตรวจสอบ

ชนิดของคอลลาเจนที่ทาการศึกษา
ปลานิล
ปลาดาว
แมงกะพรุ น

ลักษณะ
สี

ผงละเอียด
ค่อนข้างขาว

กลิ่น
การะละลาย
ขนาดโมเลกุล
(อ้างอิงข้อมูลผูผ้ ลิต)

กลิ่นคาวเล็กน้อย
ละลายน้ า
500 Da

ของเหลว
ใสถึงสี เหลือง
อ่อน
กลิ่นเฉพาะตัว
100 kDa

ของเหลว
สี ขาวขุ่น
กลิ่นเฉพาะตัว
100 – 200 kDa

การวิเคราะห์ หาปริมาณโปรตีนในตัวอย่างคอลลาเจนไฮโดรไลเสททางการค้ าวิธีแบรดฟอร์ ด
(Bradford Method)
ผลการทากราฟมาตรฐานของสาร BSA ( Bovine serum albumin Standard curve ) ที่ได้
จาก Bradford’s method วัดค่าการดูดกลื่นที่ความยาวคลื่น 595 nm เป็ นเส้นตรงในช่วงความเข้มข้น
0.010 - 0.100 mg/ml มีค่า R2 เท่ากับ 0.9977 สมการเส้นตรงที่ได้คือ y = 7.4448 x + 0.00743
ผลการวิเคราะห์หาปริ มาณโปรตีนในตัวอย่างคอลลาเจนจากแหล่งต่าง ๆ ดังตารางที่ 2
พบว่าปริ มาณโปรตีนในตัวอย่างคอลลาเจนชนิ ดต่างๆด้วยวิธีแบรดฟอร์ ด (Bradford’s method)
พบว่า ตัวอย่างคอลลาเจนจากเกล็ดปลานิ ล มีปริ มาณโปรตีนเท่ากับ 519.93 + 1.78 mg/g ตัวอย่าง
คอลลาเจนจากปลาดาว มีปริ มาณโปรตีนเท่ากับ 18.45 + 0.11 mg/ml และตัวอย่างคอลลาเจนจาก
แมงกะพรุ น มีปริ มาณโปรตีนเท่ากับ 1366.22 + 2.72 mg/ml ซึ่ งมีปริ มาณโปรตีนมากกว่า อาจจะ
ส่ งผลให้มีป ระสิ ทธิ ภาพในการเพิ่มความชุ่ ม ชื้ นและยืดหยุ่นผิวที่ ดีกว่า คอลลาเจนจากแหล่ งอื่ น
(Daithankar, Pamwar, Pisal, Paradkar and Mahagik, 2003)
ตารางที่ 2 แสดงปริ มาณโปรตีนในตัวอย่างคอลลาเจนแต่ละชนิดที่วเิ คราะห์ได้
สารตัวอย่างคอลลาเจน
ปลานิล
ปลาดาว
แมงกะพรุ น

ปริ มาณโปรตีน*
519.93 + 1.78
18.45 + 0.11
1366.22 + 2.72

หน่วย
mg/g
mg/ml
mg/ml

ราคาต่อกิโลกรัม (บาท)
1100
5500
50000

หมายเหตุ. ผลการทดลองแสดงอยู่ในรู ปค่าเฉลี่ ย ทาการทดลอง 3 ซ้ า, คอลลาเจนจากปลานิ ลมี
ลักษณะเป็ นผง
จากตารางที่ 2 เมื่อเปรี ยบเทียบราคาตัวอย่างคอลาเจนจากทั้ง 3 แหล่ง พบว่าราคาคอลลา
เจนจากแมงกะพรุ นมีราคาสู งที่สุด รองลงมาคือปลาดาวและปลานิ ลตามลาดับ ดังนั้นผลของราคา
ตัวอย่างคอลลาเจนทั้ง 3 ชนิดน่าจะมาจาก ปริ มาณโปรตีนที่มีอยูใ่ นตัวอย่าง แหล่งที่มาและราคาของ
ตัวอย่างก่อนนามาสกัด โดยแมงกะพรุ นและปลาดาวเป็ นสัตว์ทะเลที่มีมูลค่าสู งจึงทาให้ราคาของ
ตัวอย่างสู งเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามตัวอย่างแมงกะพรุ นประกอบด้วยโปรตีนที่มากกว่าปลาดาว
ถึง 74 เท่า จึงทาให้มีราคาขายที่สูงกว่าตามมา

การพิสูจน์ หาเอกลักษณ์ โปรตีนในสารตัวอย่ าง
ผลการสแกนสารตัวอย่างคอลลาเจนชนิดต่าง ๆ ด้วยเครื่ องยูวีวิสิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์
ที่ความยาวคลื่น 200 - 400 นาโนเมตร พบว่าตัวอย่างคอลลาเจนทั้ง 3 ชนิ ด สามารถดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร ซึ่ งเป็ นช่ วงการดูดกลื่นแสงของสารประเภทโปรตีนที่มีกรดอะมิ
โนชนิด ฟิ นิลอะลานีน ทริ ปโตเฟน และไทโรซี น (Zeng et al., 2009) แต่ไม่พบการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่นประมาณ 233 นาโนเมตร ซึ่ งเป็ นการดูดกลืนแสงของกรดอะมิโนชนิดที่มีในคอลลา
เจน (นริ นทร์ และวรางคณา, 2558) แสดงให้เห็นว่าตัวอย่างคอลลาเจนทางการค้าทั้ง 3 ชนิ ด มี
โปรตี นชนิ ดอื่นปะปนอยู่และอาจมีกรดอะมิโนชนิ ด ไกลซี น โพรลี น ไฮดรอกซี โพรลี น ซึ่ งเป็ น
องค์ประกอบหลักของคอลลาเจนปริ มาณน้อยมาก จึงทาให้ไม่พบการดูดกลืนแสงที่ช่วง 233 นาโน
เมตร พบว่าคอลลาเจนจากแมงกะพรุ นมีค่าการดูดกลืนแสงที่ 280 นาโนเมตร มากที่สุด อันดับที่
สองเป็ นคอลลาเจนจากปลานิ ล และคอลลาเจนจากปลาดาวมี ค่าการดู ดกลื นแสงน้อยที่ สุด ซึ่ ง
สอดคล้องกับ ประมาณโปรตี นที่ วิเคราะห์ไ ด้ โดยคอลลาเจนจากแมงกะพรุ นมี ปริ มาณโปรตี น
มากกว่าคอลลาเจนจากปลานิล และ คอลลาเจนจากปลาดาว ตามลาดับ
การตรวจสอบด้ านคุณภาพของสู ตรตารับ
ผลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ เริ่มต้ น
ผลการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ ค่าความเป็ นกรด-ต่าง และค่าความหนืดของ
ผลิตภัณฑ์ ดังตารางที่ 3 พบว่า สู ตรตารับทั้ง 4 สู ตร เนื้อผลิตภัณฑ์มีลกั ษณะเป็ นครี มเจล สี ขาวขุ่น มี
กลิ่นเฉพาะตัวค่าเฉลี่ยความเป็ นกรด-ด่าง (pH) และค่าเฉลี่ยความหนื ด (Viscosity) มีค่าใกล้เคียงกัน
ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เริ่ มต้น
คุณสมบัติทางกายภาพ
ลักษณะ
สี
กลิ่น

F1
ครี มเจล
สี ขาวขุ่น
กลิ่นเฉพาะตัว

F2
ครี มเจล
สี ขาวขุ่น
กลิ่นเฉพาะตัว

F3
ครี มเจล
สี ขาวขุ่น
กลิ่นเฉพาะตัว

F4
ครี มเจล
สี ขาวขุ่น
กลิ่นเฉพาะตัว

ตารางที่ 3 แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ เริ่มต้ น (ต่ อ)
คุณสมบัติทางกายภาพ
F1
F2
F3
F4
pH *(250C)
6.65 + 0.02 6.29 + 0.05 6.42 + 0.05 6.45 + 0.05
ความหนืด*(cps) S :S62 ,1.5 rpm 43089 + 361 43253 + 566 41447 + 600 43862 + 388
% Torque*
79.5 + 0.67 79.8 + 1.04 76.5 + 1.11 80.9 + 0.72
หมายเหตุ. ผลแสดงอยูใ่ นรู ปค่าเฉลี่ยการทดลอง 3 ซ้ า F1 = ตารับคอลลาเจนจากปลานิล, F2 =
ตารับคอลลาเจนจากปลาดาว, F3 = ตารับคอลลาเจนจากแมงกะพรุ น, F4 = ตารับพื้นฐาน
ผลการหลังการทดสอบการปั่นเหวีย่ ง
ผลการหลังการทดสอบการปั่ นเหวีย่ ง เนื้อครี มไม่แยกชั้น
ผลการการทดสอบความคงตัวของตารับด้ วยวิธี Heating cooling cycle
หลังการทดสอบคงตัวของตารับด้วยวิธี Heating cooling cycle จานวน 6 รอบ พบว่า
ผลิตภัณฑ์คอลลาเจนตารับทั้ง 4 สู ตรเมีลกั ษณะเป็ นครี มเจลสี ขาวขุ่นมีกลิ่นเฉพาะตัวพบเนื้ อครี มยัง
มีสภาพปกติ ไม่แยกชั้นค่าเฉลี่ ยความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ใกล้เคียงกันแต่จะลดลงเล็กน้อยจากค่า
เริ่ มต้น และค่าเฉลี่ยความหนืด (Viscosity) ลดลงเล็กน้อยจากค่าเริ่ มต้น ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงผลการตรวจสอบคุ ณภาพผลิ ตภัณฑ์หลังทดสอบความคงตัว ด้วยวิธี Heating
cooling cycle จานวน 6 รอบ
รายการตรวจสอบ
F1
F2
F3
F4
ลักษณะ
ครี มเจล
ครี มเจล
ครี มเจล
ครี มเจล
สี
สี ขาวขุ่น
สี ขาวขุ่น
สี ขาวขุ่น
สี ขาวขุ่น
กลิ่น
กลิ่นเฉพาะตัว กลิ่นเฉพาะตัว กลิ่นเฉพาะตัว กลิ่นเฉพาะตัว
pH* (250C)
6.51 + 0.02 6.25 + 0.03 6.37 + 0.05 6.33 + 0.04
ความหนืด*(cps) S : S62,1.5 rpm 42335 + 493 41980 + 485 40525 + 611 43032 + 491
% Torque*
78.1 + 0.74 77.5 + 0.73 74.8 + 0.95 79.4 + 0.74

หมายเหตุ. ผลการทดลองแสดงอยูใ่ นรู ปค่าเฉลี่ย ทาการทดลอง 3 ซ้ า F1 = ตารับที่ มี คอลลาเจน
จากปลานิล, F2 = ตารับที่มีคอลลาเจนจากปลาดาว, F3 = ตารับที่มีคอลลาเจนจากแมงกะพรุ น, F4 =
ตารับที่พ้นื ฐาน
ผลการทดสอบการระคายเคืองเบือ้ งต้ น โดยวิธี Single close patch test
จากการทดสอบการระคายเคืองในอาสาสมัครจานวน 15 คน พบว่าหลังจากอาสาสมัครทั้ง
15 คน ถูกสัมผัสด้วยสู ตรตารับ คอลลาเจนไฮโดรไลเสทที่ บริ เวณท้องแขน ไม่พบรอยแดง หรื อ
แสดงอาการระคายเคืองใดๆ
การทดสอบผลิตภัณฑ์ ในอาสาสมัคร
งานวิจยั นี้ มีผูเ้ ข้าร่ วมจานวนทั้งสิ้ น 15 ราย ทาการทดสอบตั้งแต่เดือนเมษายนถึ งเดื อน
มิถุนายน พ.ศ. 2559 กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 30 - 60 ปี อายุเฉลี่ย 37.67 + 9.04 ปี เป็ นเพศหญิง
13 ราย (ร้อยละ 86.67) เป็ นเพศชาย 2 ราย (ร้อยละ 13.33)
ผลการวัดค่ าความชุ่ มชื้นผิว (Moisture) ด้ วยเครื่องมอยเซ้ นส์ (Moistsense®)
นาค่าความชุ่มชื้ นผิวที่วดั ได้มาคานวณหาเปอร์ เซ็ นต์การเปลี่ ยนแปลง (%Change) ของ
สัปดาห์ที่ 4, 8, 10 เปรี ยบเทียบกับค่าความชุ่มชื้ นผิวก่อนใช้ผลิ ตภัณฑ์ (สัปดาห์ที่ 0) ดังภาพที่ 1
แผนภูมิแท่งแสดงร้ อยละการเปลี่ยนแปลงของค่าความชุ มชื้ นผิวเปรี ยบเทียบจากก่อน และหลังใช้
ผลิตภัณฑ์ 10 สัปดาห์ พบว่าสู ตรตารับ F1 มีค่าเพิ่มขึ้นในทางบวกเท่ากับร้อยละ 10.07 ± 4.21 สู ตร
ตารับ F2 ค่าเพิ่มขึ้นในทางบวกเท่ากับร้อยละ1.62 ± 5.79 สู ตรตารับ F3 มีค่าเพิ่มขึ้นในทางบวก
เท่ากับร้อยละ10.17 ± 4.62 และสู ตรตารับ F4 มีค่าเพิ่มขึ้นในทางบวกเท่ากับร้อยละ1.54 ± 4.79
เมื่อนาผลของการตรวจวัดค่าความชุ่มชื้ นผิวของผิวหนังก่อนและหลังการทดลอง 10 สัปดาห์
มาวิเคราะห์ ขอ้ มูลทางสถิ ติโดยใช้การทดสอบสมมติ ฐานของกลุ่ มตัวอย่า ง 2 กลุ่ ม ที่ สัมพันธ์ ก ัน
(Paired Sample T-test) พบว่า ในสัปดาห์ที่ 10 สู ตรตารับที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนไฮโดรไลเสท
ของปลานิล (p = 0.000) และแมงกะพรุ น (p = 0.000) เพิ่มความชุ่มชื้ นผิวในอาสาสมัครอย่างมี
นัยสาคัญ ในขณะที่สูตรตารับที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนจากปลาดาว (p = 0.372) และสู ตรตารับ
พื้นฐาน (p = 0.407) ค่าความชุ่มชื้นผิวในอาสาสมัครไม่เพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
ผลการศึกษาค่าความชุ่มชื้ นผิวด้วยเครื่ องมอยเซ้นส์ หลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์ 10 สัปดาห์
โดยเปรี ยบเทียบระหว่างก่อน และหลังใช้ผลิตภัณฑ์ พบว่าผลิตภัณฑ์เซรั่มตารับที่มีส่วนคอลลาเจน
จากปลา (F1) และคอลลาเจนจากแมงกะพรุ น (F3) ผิวของอาสาสมัครตรงบริ เวณที่ทดสอบมี ความ

ชุ่มชื้ นผิวเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ (p < 0.01) ให้ผลสอดคล้องกัน ส่ วนสู ตรตารับที่มี
ส่ วนผสมของคอลลาเจนจากปลาดาว (F2) และสู ตรตารั บ พื้นฐาน (F4) มี ค่ า ความชุ่ ม ชื้ นผิวไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p > 0.05) ซึ่ งผลของค่าความชุ่มชื้ นผิวที่เพิ่มขึ้นของตารับที่มี
ส่ วนผสมของคอลลาเจนจากปลานิ ล และคอลลาเจนจากแมงกะพรุ นนั้นสอดคล้องกับ ปริ ม าณ
โปรตีนที่วเิ คราะห์ได้ในตัวอย่างคอลลาเจนแต่ละชนิด

ภาพที่ 1 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของค่าความชุ่มชื้ นผิวก่อนและหลังการใช้สูตร F1, F2, F3 และF4
ที่ระยะเวลา4 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ และ 10 สัปดาห์ เมื่ อเปรี ยบเทียบกับเริ่ มต้นก่ อนใช้ผลิ ตภัณฑ์
(สัปดาห์ที่ 0), ** แสดงถึ งความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ (P < 0.01) ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 99 %
ผลการวัดค่ าความยืดหยุ่นผิว (Elasticity) ด้ วยเครื่อง Cutometer® MPA 580
นาค่ าความยืดหยุ่นผิวที่ วดั ได้ม าคานวณหาร้ อยละการเปลี่ ย นแปลง (%Change) ของ
สัปดาห์ที่ 4, 8 และ10 เทียบกับ ค่าความยืดหยุน่ ผิวก่อนใช้ผลิ ตภัณฑ์สัปดาห์ที่ 0 ได้ ดังภาพที่ 2
แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละการเปลี่ยนแปลงของค่าความยืดหยุน่ ผิวเปรี ยบเทียบจากก่อนและหลังใช้
ผลิตภัณฑ์ 10 สัปดาห์ สู ตรตารับ F1 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในทางบวกเท่ากับร้อยละ 4.63 ± 3.07, สู ตร
ตารับ F2 ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในทางบวกเท่ากับร้ อยละ 1.67 ± 3.40 , สู ตรตารับ F3 มีค่าเพิ่มขึ้นใน
ทางบวกเท่ากับร้ อยละ 4.06 ± 4.46 , สู ตรตารับ F4 มีค่าเพิ่มขึ้นในทางบวกเท่ากับร้ อยละ 1.45 ±
2.18
นาผลของการตรวจวัดค่าความยืดหยุน่ ของผิวหนังก่อนและหลังการทดลองที่10 สัปดาห์มา
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติโดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิ ติโดยใช้การทดสอบสมมติฐานของกลุ่ม

ตัวอย่าง 2 กลุ่มที่สัมพันธ์กนั (Paired Sample T-test) ได้ผลดังนี้ สู ตรตารับที่มีส่วนผสมของ
คอลลาเจนไฮโดรไลเสทของปลานิล (p = 0.000) และแมงกะพรุ น (p = 0.004) เพิ่มความยืดหยุน่ ผิว
ในอาสาสมัค รอย่า งมี นัย ส าคัญ ในขณะที่ สู ตรตารั บ ที่ มี ส่ วนผสมของคอลลาเจนจากปลาดาว
(p = 0.094) และสู ตรตารับพื้นฐาน (p = 0.0084) ค่าความยืดหยุน่ ผิวในอาสาสมัครไม่เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญ
จากผลการทดสอบการตรวจวัดค่าความยืดหยุน่ ของผิวหนังด้วยเครื่ อง Cutometer® MPA
580 ก่อน และหลังการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เป็ นระยะเวลา 10 สัปดาห์ พบว่าผลิตภัณฑ์เซรั่มตารับที่
มีส่วนคอลลาเจนจากปลา (F1) และคอลลาเจนจากแมงกะพรุ น (F3) ผิวของอาสาสมัครตรงบริ เวณ
ที่ทดสอบมีความยืดหยุน่ ผิวเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.01) ให้ผลสอดคล้องกัน ส่ วน
สู ตรตารั บที่ มีส่วนผสมของคอลลาเจนจากปลาดาว (F2) และสู ตรตารั บพื้นฐาน (F4) มี ค่าความ
ยืดหยุน่ ผิวไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p > 0.05)

ภาพที่ 2 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของค่าความยืดหยุน่ ผิวก่อน และหลังการใช้สูตร F1, F2, F3 และ
F4 ที่ระยะเวลา 4 สัปดาห์ , 8 สัปดาห์ และ 10 สัปดาห์ เมื่อเปรี ยบเทียบกับเริ่ มต้นก่อนใช้
ผลิตภัณฑ์, * * แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P < 0.01) ที่ระดับความเชื่ อมัน่
99 %
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของคอลลาเจนไฮโดรไลเสททางการค้าชนิ ดต่างๆ จากข้อมูล
ของบริ ษทั ผูผ้ ลิ ต พบว่าคอลลาเจนจากปลานิ ลมีลกั ษณะเป็ นผงละเอียดสี ค่อนข้างขาว มีกลิ่นคาว

เล็กน้อย ค่าความเป็ นกรด-ด่างเท่ากับ 6.0 –7.5 ละลายน้ าได้ดี ขนาดโมเลกุล 500 ดาลตัล คอลลา
เจนจากปลาดาวมีลกั ษณะเป็ นเหลวใสสี เหลืองอ่อน ค่าความเป็ นกรด-ด่างเท่ากับ 5.0–7.0 ละลายน้ า
ได้ดี ขนาดโมเลกุล 100-200 กิโลดาลตัล คอลลาเจนจากแมงกะพรุ นมีลกั ษณะเป็ นเหลวสี ขาวขุ่น
ค่าความเป็ นกรด-ด่างเท่ากับ 3.5–5.5 ละลายน้ าได้ดี ขนาดโมเลกุล 100 กิโลดาลตัล
ผลการวิเคราะห์หาปริ มาณโปรตีนในตัวอย่างคอลลาเจนไฮโดรไลเสททางการค้า ด้วยวิธี
แบรดฟอร์ ด (Bradford Method) พบว่า คอลลาเจนจากแมงกะพรุ น มี ปริ มาณโปรตี นมากที่สุด
เท่ากับ 1366.22 mg/ml รองลงปลานิ ลเท่ากับ 519.93 mg/g และปลาดาวน้อยที่สุดเท่ากับ เท่ากับ
18.45 mg/ml และเมื่อคิดปริ มาณโปรตีนในสู ตรตารับที่มีตวั อย่างคอลลาเจน 5 % w/w ตารับที่มี
ส่ วนผสมคอลลาเจนจากปลานิ ลเท่ากับ 2599.65 มิลลิกรัม คอลลาเจนจากปลาดาว เท่ากับ 92.25
มิลลิกรัม,คอลลาเจนจากแมงกะพรุ นมีโปรตีนเท่ากับ 6831.10 มิลลิกรัม
ผลการสแกนตัวอย่างคอลลาเจนไฮโดรไลเสททางการค้า พบว่าทั้ง 3 ชนิ ดดูดกลืนแสงสู งสุ ด
ที่ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร พบว่าคอลลาเจนจากแมงกะพรุ นมีค่าการดูกลืนแสง มากกว่าปลา
นิ ลและปลาดาวตามลาดับ แต่คอลลาเจนทั้ง 3 ชนิ ดไม่พบการดูดกลืนแสงที่ประมาณ 233 นาโน
เมตร แสดงให้เห็นว่าตัวอย่างคอลลาเจนทางการค้าทั้ง 3 ชนิ ด มีโปรตีนชนิ ดอื่นปะปนอยูแ่ ละอาจ
มีกรดอะมิโนชนิ ด ไกลซี น โพรลีน ไฮดรอกซี โพรลี น ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบหลักของคอลลาเจน
ปริ มาณน้อยมาก (นริ นทร์ และวรางคณา, 2558)
ผลการเตรี ยมสู ตรตารับคอลลาเจนไฮโดรไลเสททางการค้าในเซรั่มบารุ งผิวหน้า ได้เซรั่มที่
มีลกั ษณะเป็ นเนื้อครี มเจล สี ขาวขุ่น มีกลิ่นเฉพาะตัว ค่าความเป็ นกรดด่างของทั้ง 3 สู ตรประมาณ 6
เมื่อนาไปทดสอบการระคายเคื่องในอาสาสมัครไม่พบอาการระคายเคือง
ผลการศึ ก ษาค่า ความชุ่ ม ชื้ นด้วยเครื่ องมอยเซ้นส์ และความยืดหยุ่นผิวด้วยเครื่ องคิ วโต
มิเตอร์ หลังจากการใช้ผลิ ตภัณฑ์ 10 สัปดาห์ พบว่าผลิตภัณฑ์เซรั่มตารับที่มีส่วนผสมของคอลลา
เจนจากปลานิล และคอลลาเจนจากแมงกระพรุ น มีค่าความชุ่มชื้นผิวและค่าความยืดหยุน่ ผิวเพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ ส่ วนสู ตรตารับที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนจากปลาดาวไม่มีผลในการ
เพิ่มค่าความชุ่มชื้นผิวและความยืดหยุน่ ผิวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
จากผลการศึกษาพบว่าประสิ ทธิ ภาพในการให้ความชุ่มชื้ นและความยืดหยุน่ ผิวของคอลลา
เจนชนิ ดต่ าง ๆ นั้นสอดคล้องกับปริ ม าณโปรตี นที่ วิเคราะห์ ได้ ด้วยวิธี แบรดฟอร์ ด (Bradford’s
method) ซึ่ งมีปริ มาณโปรตีนมากกว่า อาจจะส่ งผลให้มีประสิ ทธิ ภาพในการเพิ่มความชุ่ มชื้ นและ
ยืดหยุน่ ผิวที่ดีกว่าคอลลาเจนจากแหล่งอื่น (Daithankar et al., 2003) ดังนั้นในการพิจารณาคัดเลือก
คอลลาเจน ใช้ในการผลิตเครื่ องสาอาง จาเป็ นต้องคานึ งถึ งปริ มาณสารสาคัญในคอลลาเจนชนิ ด
นั้นๆ รวมไปถึ งควรพิจารณาถึ งคุ ณสมบัติและคุ ณภาพของคอลลาเจนทางการค้าแต่ละชนิ ด เช่ น

ลักษณะ สี กลิ่น คุ ณสมบัติในการละลาย ค่าความเป็ นกรดด่าง ซึ่ งอาจส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์
ข้ อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาวิจยั พบว่ามีขอ้ จากัดเกี่ยวเพศและอายุของอาสาสมัครได้แก่อาสาสมัคร
เพศชายมีจานวนน้อยเพียง 2 คน จากทั้งหมด 15 คนทาให้ไม่สามารถแปรผลการเปลี่ยนแปลงของ
ผิวที่เพศอาจมีผลได้ และการแบ่งกลุ่มอายุของอาสาสมัครไม่ชดั เจนเนื่ องจากจานวนแต่ละช่วงอายุ
แตกต่างกัน ซึ่ งทาให้ไม่สามารถแปลผลการเปลี่ยนแปลงของผิวที่ช่วงอายุอาจส่ งผล
2. กรณี มีผสู ้ นใจอาจทาการศึกษาต่อด้วยการใช้คอลลาเจนชนิดใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นมา
ทดสอบเพิ่มเติมเพื่อเป็ นประโยชน์ในการเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพในการผลิตเครื่ องสาอางต่อไป
3. ในการศึกษาทดลองอาจมีการปรับเปลี่ยนเครื่ องมือที่ใช้ทดสอบผิวที่มีความละเอียด
มากขึ้ นเพื่ อ เพิ่ ม ความแม่ น ย าของผลการทดสอบมากขึ้ น เช่ น เครื่ องวัด ความชุ่ ม ชื้ นผิ ว
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