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การศึกษาผลของนา้ มะพร้ าวอ่อนต่ อการเพิม่ ความหนาของผิวหนัง, ขนาดของคอลลาเจน และจานวน
ของรากขนของหนูขาวเพศเมียทีถ่ ูกตัดรังไข่ ออก
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บทคัดย่ อ
จากการศึ ก ษาก่ อ นหน้านี้ เราพบว่า หนู ที่ ต ัด รั งไข่ อ อก (ovx rats) และได้รับ น้ ามะพร้ าวอ่ อ น (YCJ) 100
mL/KgBW มีผลเร่ งการสมานแผล การวิจยั ครั้งนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของน้ ามะพร้าวอ่อนซึ่ งมีองค์ประกอบ
ของ β-sitosterol ในความเข้มข้นที่ต่ากว่าว่าจะสามารถปรับปรุ งให้คุณภาพของผิวหนังใน ovx rats ดีข้ ึนหรื อไม่ โดยสุ่ม
เลื อ กหนู ข าวเพศเมี ย แบ่ ง เป็ น 7 กลุ่ ม คื อ baseline (BL), sham-operated (SW), ovx (OW), ovx และฉี ด estradiol
benzoate 2.5 μg/kgBW (EB), ovx ได้รับน้ ามะพร้าวอ่อนความเข้มข้น 10, 20 และ 40 mL/kgBW (OY10, OY20 and
OY40 ตามลาดับ) เมื่อครบ 10 สัปดาห์ จะทาการฆ่าหนู เลาะผิวหนังและนาไปผ่านขบวนการเพื่อศึกษาด้วยกล้อง TEM
พบว่าหนูกลุ่มที่ ได้รับน้ ามะพร้าวอ่อนทุกกลุ่ม มีช้ นั หนังกาพร้าและชั้นหนังแท้หนากว่ากลุ่ม OW จานวนของรากขน
ของกลุ่ม OY40 มากกว่ากลุ่ม OW เส้นผ่าศู นย์กลางของเส้นใยคอลลาเจนของกลุ่มที่ ได้รับน้ ามะพร้าวอ่อนทุ กกลุ่ม
มากกว่ากลุ่ม OW และ EB โดยสรุ ปการศึ กษาครั้งนี้ พบว่าความเข้มข้นของน้ ามะพร้าวอ่อน 40 mL/kgBW ต่อวันเป็ น
ความเข้มข้นที่น่าจะเหมาะสมที่สุดในการพัฒนาคุณภาพของผิวหนังในหนูที่ถูกตัดรังไข่ออก
ABSTRACT
We have previously demonstrated that ovariectomized (ovx) rats receiving young coconut juice (YCJ) at
1 0 0 mL/kgBW had a much better wound healing response than the control. In this study, YCJ containing βsitosterol, was further investigated to determine whether YCJ at lower doses improved over all skin complexion in
ovx rats. Female Wistar rats were randomly divided into 7 groups: baseline (BL), sham-operated (SW), ovx (OW),
ovx receiving estradiol benzoate 2.5µg/kgBW (EB), ovx receiving YCJ at 10, 20 and 40 mL/kgBW (OY10, OY20
and OY40, respectively). At the end of the tenth-week, the rats were sacrificed, and the skin was removed, fixed and
processed for an ultrastructure investigation by TEM. In all the OY groups, the epidermis and dermis were
significantly thicker than those from the OW group and the number of hair follicles of the OY4 0 group was
significantly higher for the OW group. Furthermore, the diameter of collagen fibers of all OY groups were greater
than those from the OW and EB groups. In summary, YCJ at 40 mL/kgBW was the most likely dose to improve skin
complexion.
คาสาคัญ: น้ ามะพร้าวอ่อน Cocos Lucifera L. ผิวหนัง
Keywords: Young Coconut Juice, Cocos Lucifera L., Skin
* นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
** อาจารย์ สาขาวิชาพยาธิ วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
*** รองศาสตราจารย์ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

- 742 -

MMP3-2
ของ Radenahmad และคณะ พบว่าน้ ามะพร้ าวอ่อนมี
ผลต่อการสมานแผลในหนู ขาวเพศเมี ยที่ ถูกตัดรั งไข่
และท าให้ เ พิ่ ม ความหนาของชั้ น epidermis และ
dermis (Radenahmad et al., 2012) จากการศึกษาเซลล์
keratinocyte โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน พบว่า
เซลล์ keratinocyte ในชั้ น epidermis ของหนู ขาวที่
ได้รับ น้ ามะพร้ าวอ่ อนมี ขนาดใหญ่ ก ว่ากลุ่ม ควบคุ ม
(Radenahmad et al., 2015) แ ต่ ห นู ข าวที่ ได้ รั บ น้ า
มะพร้ า วอ่ อ น 100 mL/KgBW เป็ นเวลา 5 สั ป ดาห์
พบว่ามี การสะสมของไกลโคเจนเพิ่มขึ้ นในเซลล์ต บั
ซึ่ งอาจจะเพิ่มความเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคตับ เช่ น fatty
liver, liver cirrhosis ได้หากมีการบริ โภคเป็ นระยะเวลา
ที่ น านในสตรี วยั ทอง งานวิจัยนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ
ศึกษาผลของน้ ามะพร้าวอ่อนต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ชั้น ต่ างๆ ของผิ วหนัง รวมทั้ง collagen fibers ซึ่ งเป็ น
องค์ประกอบสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการฝ่ อหรื อเหี่ ยวของ
ผิวหนัง ด้วยเทคนิ คทางจุลกายวิภาคศาสตร์ ในระดับ
light microscope (LM) แ ล ะ transmission electron
microscope (TEM) แ ล ะศึ ก ษ าห าค วาม เข้ ม ข้ น ที่
เหมาะสม (optimal dose) ของน้ ามะพร้าวอ่อนที่ จะดื่ ม
ได้ในแต่ละวันสาหรับสตรี วยั หมดประจาเดือน

บทนา
สตรี วยั หมดประจาเดื อนหรื อที่ เรี ยกว่าสตรี
วัยทองจะมี การเปลี่ ย นแปลงของผิ วหนัง ที่ เสื่ อ มลง
(Duhn et al.,1997) โดยพบว่าผิวหนังจะฝ่ อลีบ เหี่ ยวย่น
และมีปริ มาณของ collagen ลดลง จากงานวิจยั รายงาน
ว่าผิวหนังสตรี วยั หมดประจาเดือนที่บางลงเกิดจากการ
ลดลงของปริ มาณ collagen ผิวหนังที่เสื่ อมสภาพส่ งผล
กระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิต ของสตรี ว ยั นี้ (Pierard et al.,
1995; Brincat et al., 1987) การขาดฮอร์ โมนเอสโตร
เจนจากการสู ญเสี ยการทางานของรังไข่อาจทาให้การ
เสื่ อมสภาพของผิวหนังดังกล่าวมีมากขึ้น (Pierard et al.,
1995) การใช้ฮอร์ โมนเอสโตรเจนทดแทน มี ผลดี ต่ อ
สุ ข ภาพผิ วหนัง (Rauramo et al.,1969) โดยความชุ่ ม
ชื่นของผิวหนังจะเพิ่มขึ้นเมื่อสตรี วยั หมดประจาเดือน
ใช้ estradiol 0.01 % และ estriol 0.3 % เป็ นระยะเวลา
6 เดื อ น (Schmidt et al., 1996) และจากการศึ ก ษาใน
ห นู พ บ ว่ า estrogen therapy ท าให้ ความห น าของ
ผิวหนัง เพิ่มขึ้ น (Bullough, 1943) กลไกการออกฤทธิ์
ของเอสโตรเจนต่อเซลล์ผิวหนัง พบว่ามี ผลต่อเซลล์
ผ่าน estrogen receptor β (ER β) โดยสามารถพบ ER
β ไ ด้ บ น เซ ล ล์ fibroblast แ ล ะ keratinocyte ข อ ง
ผิ ว ห นั ง ( Stevenson et al., 2008; Kenda and
Watanabe, 2003) อ ย่ า งไรก็ ต าม ก ารใช้ ฮ อ ร์ โม น
ทดแทนเพื่อรักษาอาการต่างๆ ของวัยหมดประจาเดือน
ทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะมะเร็ งเต้านมและ
ม ะ เร็ ง รั ง ไ ข่ (Berel et al., 2007; Oikarinen, 2000)
นาไปสู่ ความสนใจศึกษาหาฮอร์ โมนทดแทนที่มาจาก
ธรรมชาติที่เรี ยกว่าไฟโตเอสโตรเจน (phytoestrogen)
ซึ่ งสามารถพบได้ ใ นพื ช หลายชนิ ดรวมทั้ งในน้ า
มะพร้ าวอ่ อ นซึ่ งถื อ เป็ นพื ช เศรษฐกิ จ ของภาคใต้ มี
งานวิจยั ที่ ช้ ี วา่ ในน้ ามะพร้าวอ่อนมีสาร estrone, 17βestradiol และ β-sitosterol การฉี ดสารสกัดน้ ามะพร้าว
อ่อ นในปริ ม าณที่ เที ยบเท่ ากับ น้ ามะพร้ าวอ่อ น 7500
mL/KgBW/day ติ ดต่อ กันเป็ นเวลา 3 วัน พบว่าท าให้
น้ าหนักมดลู กของหนู ข าวอายุ 23 วัน เพิ่ ม ขึ้ น อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (Pungmatharith, 1988) จากการวิจยั

วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่ อศึ กษาการเปลี่ ยนแปลงเชิ งคุ ณภาพของ
ผิวหนังหนู ได้แก่ ความหนาของผิวหนัง , ขนาดของ
collagen, จานวนของรากขน ด้วยเทคนิ ค ทางจุ ล กาย
วิภ าคศาสตร์ ร ะดับ LM และ TEM โดยเปรี ย บเที ย บ
ระหว่างกลุ่มควบคุ มกับกลุ่มทดลอง รวมทั้งหาความ
เข้มข้นที่เหมาะสม (optimal dose) ของน้ ามะพร้าวอ่อน
ที่จะดื่มได้ในแต่ละวันสาหรับสตรี วยั หมดประจาเดือน
โดยไม่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่ออวัยวะอื่นๆ
วิธีการวิจยั
ใช้ห นู ข าวใหญ่ พ ัน ธุ์ วิส ตาร์ เพศเมี ย อายุ 8
เดือน หนัก 250-300 กรัมแบ่งเป็ น 7 กลุ่ม (5 ตัวต่อกลุ่ม
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MMP3-3
ส าหรั บ การศึ ก ษา LM และ 3 ตั ว ต่ อ กลุ่ ม ส าหรั บ
การศึกษา TEM) ประกอบด้วย
1. กลุ่มควบคุม ประกอบด้วย
1.1 Baseline = BL คื อ กลุ่ ม หนู ที่ ไ ม่ ไ ด้
ผ่าตัด เปิ ดแผลที่ ช่ อ งท้อ งไม่ ไ ด้ต ัด รั ง ไข่ อ อกและฆ่ า
ทันทีในวันที่เริ่ มการวิจยั
1.2 Sham operation = SW คื อ กลุ่ ม หนู
ที่ผ่าตัดเปิ ดแผลที่ ช่องท้อง แต่ไม่ได้ตดั รังไข่ออก และ
ให้ reverse osmosis water (RO water)
1.3 Ovariectomy = OW คื อ กลุ่ ม หนู ที่
ผ่าตัดเปิ ดแผลที่ ช่องท้องและตัดรังไข่ออกทั้งสองข้าง
และให้ RO water
1.4 Ovariectomy + estradiol benzoate =
EB โดยฉี ด estradiol benzoate 2.5 μg/kgBW เข้าช่อง
ท้อง (i.p) สัปดาห์ละ 3 วัน
2. กลุ่มทดลอง คือ กลุ่มหนูที่ผ่าตัดเปิ ดแผล
ที่ช่องท้องและตัดรังไข่ออกทั้งสองข้าง แบ่งออกเป็ น 3
กลุ่มตามความเข้มข้นของน้ ามะพร้าวอ่อนดังนี้
2.1 Ovariectomy + YCJ 10 mL/kgBW
= OY10 คื อ ได้รั บ น้ ามะพร้ า วอ่ อ นความเข้ม ข้น 10
mL/kgBW
2.2 Ovariectomy + YCJ 20 mL/kgBW
= OY20 คื อ ได้รั บ น้ ามะพร้ า วอ่ อ นความเข้ม ข้น 20
mL/kgBW
2.3 Ovariectomy + YCJ 40 mL/kgBW
= OY40 คื อ ได้รั บ น้ ามะพร้ า วอ่ อ นความเข้ม ข้น 40
mL/kgBW
การให้ RO water และน้ ามะพร้ า วอ่ อ นให้
ทาง feeding tube วันละ 1 ครั้ง เวลาเดี ยวกัน เป็ นเวลา
10 สัปดาห์ เมื่ อครบกาหนดจะทาการฆ่ า เก็บผิวหนัง
บริ เวณใต้ต่ อ กระดู ก สะบัก และเลื อ ดเพื่ อ ตรวจหา
estradiol ด้ ว ย วิ ธี chemiluminescent immunoassay
(CIA) technique
การศึกษาเนื้อเยื่อวิทยาสาหรับ LM
ย้อ มเนื้ อ เยื่อ ผิ ว หนังด้วย H&E น ามาส่ อ งดู
ด้วยกล้อง LM และสุ่ มดู ความหนาของชั้น epidermis

และ dermis โดยวัดช่ วงที่ ห นาที่ สุ ด 10 จุ ด ของแต่ล ะ
section ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม Image Analysis Software
(Olympus, Cellsens version 1.6, Japan) แ ล ะ นั บ
จานวนรากขนที่ มีขนาดตั้งแต่ 20 µm เป็ นต้นไป โดย
สุ่ ม นั บ 10 พื้ น ที่ ข อ ง ชั้ น dermis ด้ ว ย eyepiece
graticules
การศึกษาเนื้อเยื่อวิทยาสาหรับ TEMนาผิวหนังไปแช่
ใน 4% paraformaldehyde ที่อุณหภูมิ 4 °C pH 7.2 เป็ น
เวลา 24 ชั่วโมง ล้างด้ว ย 0.1 M buffer จากนั้น แช่ ใ น
osmium tetroxide เป็ นเวลา 1 ชั่ว โมง dehydrate โดย
แช่ ใ นแอลกอฮอล์ ค วามเข้ม ข้น 50, 60, 70, 95 และ
100% ตามลาดับ นาตัวอย่างผิวหนังที่ผ่านขั้นตอนการ
เตรี ย มเนื้ อ เยื่อ แล้ว ฝั ง ใน embedding mixture และน า
ตัว อย่างใส่ ในตู ้อ บที่ อุ ณ หภู มิ 80 °C เป็ นเวลา 12-15
ชั่ว โมง น าผิ วหนังที่ ฝั งใน embedding mixture มาตัด
ให้บางด้วยเครื่ อง ultramicrotome ด้วยความหนา 400
nm ก่ อ นจะวางไว้บ นสไลด์ ซึ่ งจะเรี ย กว่า semi-thin
section ส่ วนตัวอย่างที่ ตดั ด้วยความหนา 90 nm นามา
วางไว้บน grid จะเรี ยกว่า thin section นาตัวอย่าง thin
section ย้อ มด้ว ย uranyl acetate และ lead citrate แล้ว
นามาส่องดูดว้ ยกล้อง TEM
การวิเคราะห์ ข้ อมู ลทางสถิติ: ผลการทดลองใช้สถิ ติ
ทดสอบ Mann-Whitney U Test โดยใช้ โปรแกรมทาง
ส ถิ ติ SPSS version 16.0 แ ล ะ Microsoft EXCEL
version 2010 ค่ าทางสถิ ติ ทุ ก ค่ าแสดงเป็ นค่ า mean ±
SEM หากค่าดังกล่าวมี p value น้อยกว่า 0.05 จะถือว่า
มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ โดยใช้
สัญลักษณ์ในตารางที่ 1 ตลอดการทดลองเพื่อแสดงค่า
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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MMP3-4
ตารางที่ 1 สัญลักษณ์แสดงความแตกต่างอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ
สัญลักษณ์ ระดับนัยสาคัญ เปรียบเทียบกับกลุ่ม
p < 0.05
BL
a
p < 0.01
BL
aa
p < 0.05
SW
b
p < 0.05
OW
c
p < 0.01
OW
cc
p < 0.05
EB
d
p < 0.05
OY10
x

รู ปที่ 1 ความหนาของชั้น epidermis และ dermis (µm)

ผลการทดลอง
ความหนาของชั้น epidermis
พ บ ว่ าก ลุ่ ม OW มี ค ว าม ห น าข อ ง ชั้ น
epidermis น้อยกว่ากลุ่ม BL และ SW อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ (p < 0.05) กลุ่ ม EB มี ค วามหนาของชั้ น
epidermis มากกว่ากลุ่ม OW อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p < 0.01) แ ละ กลุ่ ม OY10 มี ค วาม ห น าข อ งชั้ น
epidermis มากกว่ า กลุ่ ม OW และกลุ่ ม EB อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.01, p < 0.05) ตามลาดับ กลุ่ม
OY20 มี ค วามหนาของชั้ น epidermis มากกว่ า กลุ่ ม
OW อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.05) กลุ่ม OY40 มี
ความหนาของชั้น epidermis มากกว่ากลุ่ม OW แต่นอ้ ย
กว่ากลุ่ม OY10 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.01,
p < 0.05) ตามลาดับ
ความหนาของชั้น dermis
พบว่ากลุ่ม OW มี ความหนาของชั้น dermis
น้อยกว่ากลุ่ม SW อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.05)
และกลุ่ม EB, OY20 และ OY40 มี ค วามหนาของชั้น
dermis มากกว่ากลุ่ม OW อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p < 0.05)

BL

SW

OW

EB

OY40

OY20

OY40

รู ปที่ 2.1 ชั้น Epidermis (µm) กาลังขยาย 40x (ลูกศร
สี เหลืองแสดงขอบเขตของชั้น epidermis
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MMP3-5
BL

SW

OW

EB

OY40

OY20

กลุ่ ม EB มี เส้ น ผ่า ศู น ย์ก ลางของ collagen fibrils เล็ ก
กว่ากลุ่ม BL อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.05) แต่มี
ขนาดใหญ่กว่ากลุ่ม OW อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p <
0.05) กลุ่ ม OY10 มี เส้ น ผ่ า ศู น ย์ก ลางของ collagen
fibrils ใหญ่กว่ากลุ่ม OW อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p
< 0.05) แล ะกลุ่ ม OY20 มี เส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางขอ ง
collagen fibrils ใหญ่กว่ากลุ่ม OW และกลุ่ม EB อย่าง
มี นั ย ส าคั ญ ท าง ส ถิ ติ (p < 0.05) ก ลุ่ ม OY40 มี
เส้ น ผ่ า ศู น ย์ก ลางใหญ่ ก ว่า กลุ่ ม OW, EB และ กลุ่ ม
OY10 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.05)

OY40

รู ปที่ 2.2 ชั้น Dermis (µm) กาลังขยาย 10x (ลูกศร
สี เหลืองแสดงขอบเขตชั้น dermis)
รู ปที่ 4 เส้นผ่าศูนย์กลางของ collagen fibrils (nm) ใน
ชั้น dermis

จานวน hair follicles
พบว่า กลุ่ม OY40 มีจานวนของ hair follicle ในชั้น
dermis มากกว่ากลุ่ม OW อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p < 0.05)

รู ปที่ 3 จานวน hair follicles/mm2 ในชั้น dermis
เส้ นผ่าศู นย์ กลางของ collagen fibers
จาก thin section พบว่ า กลุ่ ม OW มี ข นาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของ collagen fibrils เล็กกว่ากลุ่ม BL
และกลุ่ม SW อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.05) และ
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MMP3-6
BL

SW

OW

EB

OY10

OY20

OY40

รู ปที่ 5 แสดงภาพตัดขวาง TEM ของ collagen fibrils (nm) ที่กาลังขยาย 20,000x
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MMP3-7
เซลล์ fibroblast (Stevenson et al., 2008) ทาให้เกิดการ
ถอดรหั ส พัน ธุ ก รรม (transcription) ใน nucleus ได้
mRNA จากนั้น mRNA จะเคลื่ อ นที่ ออกจาก nucleus
เข้าสู่ cytoplasm เพื่อให้เกิ ดการแปลรหัส (translation)
ที ribosome ที่ยึดเกาะอยูบ่ น RER ได้ pre-pro-collagen
ต่อมา pre-pro-collagen จะเข้าไปใน RER และเกิดการ
เติ ม ห มู่ ไฮดรอกซิ ล (hydroxylation) ได้ เ ป็ น procollagen และถูกส่ งออกไปนอกเซลล์ผ่าน Golgi body
พั ฒ น าเป็ น collagen fibril ต่ อ ไ ป (Shoulders and
Raines, 2009)
น อ ก จ า ก นี้ YCJ ยั ง มี vitamin C เป็ น
องค์ ป ระกอบ (Yong et al., 2009) ซึ่ งมี บ ทบาทเป็ น
ตัว เร่ งปฏิ กิ ริยา hydroxylation และมี คุ ณ สมบัติ ย บั ยั้ง
matrix metalloproteinase (MMPs) ซึ่ งจะ ช่ วยท าให้
คอลลาเจนถูกทาลายได้นอ้ ยลง กระบวนการข้างต้นทา
ให้ มี ก ารเสริ มสร้ า ง collagen ในปริ มาณที่ ม ากขึ้ น
(Sharma et al., 2008) อาจเป็ นเหตุผลที่ทาให้ความหนา
ของชั้น dermis ในงานวิจยั ครั้งนี้ของกลุ่ม YCJ มากขึ้น
ด้วย
ผลจากการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็ นว่า YCJ
สามารถเพิ่มความหนาของชั้น epidermis, dermis และ
เพิ่มจานวนของ hair follicles และสามารถป้ องกันการ
ฝ่ อของเส้ น ใย collagen ในหนู ที่ ต ัด รั ง ไข่ อ อก โดย
พบว่าความเข้มข้น 40 mL/KgBW เป็ นความเข้มข้นที่
ให้ประสิ ทธิ ผลดี ที่สุดในการคงสภาพของผิวหนังใน
หนู ที่ ถู ก ตัด รั งไข่ อ อก ผลการวิจัย นี้ จะได้น าไปเป็ น
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อประยุกต์ใช้ในทางคลินิกสาหรับสตรี
วัยหมดประจาเดือนต่อไป

อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
การวิจยั นี้ ศึกษาความหนาของชั้น epidermis
และ dermis ผลการศึกษาพบว่าหนูที่ตดั รังไข่ออกและ
ได้ รั บ น้ ามะพร้ า วอ่ อ น จะมี ค วามหนาของทั้ งชั้ น
epidermis และ dermis เพิม่ ขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ตดั รัง
ไข่ อ อกและไม่ ไ ด้รั บ น้ ามะพร้ า วอ่ อ น (OW group)
สาหรับชั้น epidermis กลุ่ม OY10 หนากว่ากลุ่ม OY20
และ OY40 และสาหรับชั้น dermis พบว่าความหนาจะ
เพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นที่ เพิ่มขึ้น คือ OY40 หนากว่า
OY20 และหนากว่า OY10 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Circosta และคณะ (2006) ที่ รายงานว่า หนู ที่ตดั รังไข่
ออกและได้รับ isoflavone 20 mg และ 40 mg มีผลให้
ความหนาของผิวหนังหนาขึ้น เมื่อเทียบกับหนูที่ตดั รัง
ไข่ออกและไม่ได้รับ isoflavone (Circosta et al., 2006)
โดย 17β-estradiol ออกฤท ธิ์ ผ่ า น ERβ บ น เซลล์
keratinocyte (Kenda and Watanabe, 2003) ไปกระตุ ้น
เ ซ ล ล์ keratinocyte ใ ห้ มี proliferation แ ล ะ
differentiation ท าให้ ได้ เ ซ ล ล์ ใ ห ม่ ม าก ขึ้ น แ ล ะ
epidermis หนาขึ้น
จากการศึ กษ าครั้ งนี้ พ บ ว่ า จ าน วน hair
follicles ใ น ชั้ น dermis ข อ ง ก ลุ่ ม OY40 มี ค ว าม
แตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ เมื่ อ เที ยบกั บ กลุ่ ม OW
สอดคล้อ งกั บ ผลของ Lipovac และคณะ (2011) ที่
พบว่าการได้รับ isoflavone จะส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโต
ของเส้นขนบนหนังศีรษะในสตรี วยั หมดประจาเดือน
(Lipovac et al., 2011) การวัด เส้ น ผ่ า ศู น ย์ก ลางของ
collagen fibril จากภาพ TEM พบว่าในกลุ่มที่ได้รับน้ า
มะพร้าวอ่อนทุกกลุ่ม (OY groups) ไม่มีการฝ่ อลีบของ
เส้นใยคอลลาเจน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Circosta
และคณะ (2006) ที่พบว่าหนูขาวที่ถูกตัดรังไข่ออกและ
ได้ รั บ isoflavone ไม่ มี collagen atrophy (Circosta et
al., 2006) ที มผูว้ ิจัย (Radenahmad et al., 2012) พบว่า
YCJ ที่ให้ทดแทนแก่หนูที่ตดั รังไข่ออกมีผลกระตุน้ ให้
มี proliferation แ ล ะ differentiation ข อ ง cells
fibroblast ที่ อ ยู่ ใ น ชั้ น dermis (Radenahmad et al.,
2012) โดย 17 β-estradiol ออกฤทธิ์ ผ่ า น ERβ บน
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