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การศึกษาผลของน า้มะพร้าวอ่อนต่อการเพิม่ความหนาของผวิหนัง, ขนาดของคอลลาเจน และจ านวน
ของรากขนของหนูขาวเพศเมียทีถู่กตัดรังไข่ออก 
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บทคดัย่อ 
จากการศึกษาก่อนหน้าน้ีเราพบว่า หนูท่ีตัดรังไข่ออก (ovx rats) และได้รับน ้ ามะพร้าวอ่อน (YCJ)  100 

mL/KgBW มีผลเร่งการสมานแผล การวจิยัคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของน ้ ามะพร้าวอ่อนซ่ึงมีองคป์ระกอบ
ของ β-sitosterol ในความเขม้ขน้ท่ีต ่ากวา่วา่จะสามารถปรับปรุงใหคุ้ณภาพของผิวหนงัใน ovx rats ดีข้ึนหรือไม่ โดยสุ่ม
เลือกหนูขาวเพศเมีย แบ่งเป็น 7 กลุ่ม คือ baseline (BL), sham-operated (SW), ovx (OW), ovx และฉีด estradiol 
benzoate 2.5 μg/kgBW (EB), ovx ได้รับน ้ ามะพร้าวอ่อนความเขม้ขน้ 10, 20 และ 40 mL/kgBW (OY10, OY20 and 
OY40 ตามล าดบั) เม่ือครบ 10 สัปดาห์ จะท าการฆ่าหนู เลาะผิวหนงัและน าไปผา่นขบวนการเพ่ือศึกษาดว้ยกลอ้ง TEM  
พบวา่หนูกลุ่มท่ีไดรั้บน ้ ามะพร้าวอ่อนทุกกลุ่ม มีชั้นหนงัก าพร้าและชั้นหนังแทห้นากวา่กลุ่ม OW จ านวนของรากขน
ของกลุ่ม OY40 มากกว่ากลุ่ม OW เส้นผ่าศูนยก์ลางของเส้นใยคอลลาเจนของกลุ่มท่ีได้รับน ้ ามะพร้าวอ่อนทุกกลุ่ม
มากกว่ากลุ่ม OW และ EB โดยสรุปการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ความเขม้ขน้ของน ้ ามะพร้าวอ่อน 40 mL/kgBW ต่อวนัเป็น
ความเขม้ขน้ท่ีน่าจะเหมาะสมท่ีสุดในการพฒันาคุณภาพของผิวหนงัในหนูท่ีถูกตดัรังไข่ออก 

 

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 β-
sitosterol, 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. 

 

ค าส าคญั: น ้ ามะพร้าวอ่อน Cocos Lucifera L. ผิวหนงั  
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บทน า 

 สตรีวยัหมดประจ าเดือนหรือท่ีเรียกว่าสตรี
วยัทองจะมีการเปล่ียนแปลงของผิวหนังท่ีเส่ือมลง 
(Duhn et al.,1997) โดยพบวา่ผิวหนงัจะฝ่อลีบ เห่ียวยน่ 
และมีปริมาณของ collagen ลดลง จากงานวจิยัรายงาน
วา่ผิวหนงัสตรีวยัหมดประจ าเดือนท่ีบางลงเกิดจากการ
ลดลงของปริมาณ collagen ผิวหนงัท่ีเส่ือมสภาพส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตของสตรีวยัน้ี (Pierard et al., 
1995; Brincat et al., 1987) การขาดฮอร์โมนเอสโตร
เจนจากการสูญเสียการท างานของรังไข่อาจท าให้การ
เส่ือมสภาพของผิวหนงัดงักล่าวมีมากข้ึน (Pierard et al., 
1995) การใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนทดแทน มีผลดีต่อ
สุขภาพผิวหนัง (Rauramo et al.,1969) โดยความชุ่ม
ช่ืนของผิวหนงัจะเพ่ิมข้ึนเม่ือสตรีวยัหมดประจ าเดือน
ใช้ estradiol 0.01 % และ estriol 0.3 % เป็นระยะเวลา 
6 เดือน (Schmidt et al., 1996) และจากการศึกษาใน
ห นูพบว่า  estrogen therapy ท าให้ ความหน าของ
ผิวหนังเพ่ิมข้ึน (Bullough, 1943) กลไกการออกฤทธ์ิ
ของเอสโตรเจนต่อเซลล์ผิวหนัง พบว่ามีผลต่อเซลล์
ผ่าน estrogen receptor β (ER β) โดยสามารถพบ ER 
β ได้ 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) อย่ างไร ก็ ต าม ก ารใช้ ฮอ ร์ โมน
ทดแทนเพ่ือรักษาอาการต่างๆ ของวยัหมดประจ าเดือน
ท าใหเ้กิดภาวะแทรกซอ้น โดยเฉพาะมะเร็งเตา้นมและ
ม ะ เร็ ง รั ง ไ ข่  (Berel et al., 2007; Oikarinen, 2000)  
น าไปสู่ความสนใจศึกษาหาฮอร์โมนทดแทนท่ีมาจาก
ธรรมชาติท่ีเรียกวา่ไฟโตเอสโตรเจน (phytoestrogen) 
ซ่ึงสามารถพบได้ในพืชหลายชนิดรวมทั้ งในน ้ า
มะพร้าวอ่อนซ่ึงถือเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ มี
งานวิจยัท่ีช้ีวา่ในน ้ ามะพร้าวอ่อนมีสาร estrone, 17β-
estradiol และ β-sitosterol การฉีดสารสกดัน ้ ามะพร้าว
อ่อนในปริมาณท่ีเทียบเท่ากับน ้ ามะพร้าวอ่อน 7500 
mL/KgBW/day ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วนั พบว่าท าให้
น ้ าหนักมดลูกของหนูขาวอายุ 23 วนัเพ่ิมข้ึนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (Pungmatharith, 1988) จากการวิจยั

ของ Radenahmad และคณะ พบว่าน ้ ามะพร้าวอ่อนมี
ผลต่อการสมานแผลในหนูขาวเพศเมียท่ีถูกตดัรังไข่
และท าให้ เพ่ิ มความหนาของชั้ น  epidermis และ 
dermis (Radenahmad et al., 2012) จากการศึกษาเซลล ์
keratinocyte โดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอน พบวา่
เซลล์ keratinocyte ในชั้ น  epidermis ของหนูขาวท่ี
ได้รับน ้ ามะพร้าวอ่อนมีขนาดใหญ่กว่ากลุ่มควบคุม 
(Radenahmad et al., 2015) แ ต่ ห นู ข าว ท่ี ได้ รั บ น ้ า
มะพร้าวอ่อน 100 mL/KgBW เป็น เวลา 5 สัปดาห์ 
พบว่ามีการสะสมของไกลโคเจนเพ่ิมข้ึนในเซลล์ตบั 
ซ่ึงอาจจะเพ่ิมความเส่ียงต่อการเป็นโรคตบั เช่น fatty 
liver, liver cirrhosis ไดห้ากมีการบริโภคเป็นระยะเวลา
ท่ีนานในสตรีวยัทอง งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาผลของน ้ ามะพร้าวอ่อนต่อการเปล่ียนแปลงของ
ชั้นต่างๆ ของผิวหนังรวมทั้ ง collagen fibers ซ่ึงเป็น
องคป์ระกอบส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝ่อหรือเห่ียวของ
ผิวหนัง ด้วยเทคนิคทางจุลกายวิภาคศาสตร์ในระดับ 
light microscope (LM) แ ล ะ  transmission electron 
microscope (TEM) และ ศึ กษ าห าค วาม เข้ม ข้น ท่ี
เหมาะสม (optimal dose) ของน ้ ามะพร้าวอ่อนท่ีจะด่ืม
ไดใ้นแต่ละวนัส าหรับสตรีวยัหมดประจ าเดือน 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั   
 เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงเชิงคุณภาพของ
ผิวหนังหนู ได้แก่ ความหนาของผิวหนัง, ขนาดของ 
collagen, จ านวนของรากขน ด้วยเทคนิคทางจุลกาย
วิภาคศาสตร์ระดับ LM และ TEM โดยเปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง รวมทั้ งหาความ
เขม้ขน้ท่ีเหมาะสม (optimal dose) ของน ้ ามะพร้าวอ่อน
ท่ีจะด่ืมไดใ้นแต่ละวนัส าหรับสตรีวยัหมดประจ าเดือน
โดยไม่ก่อใหเ้กิดภาวะแทรกซอ้นต่ออวยัวะอ่ืนๆ 
 
วธีิการวจิยั 
 ใช้หนูขาวใหญ่พันธ์ุวิสตาร์เพศเมียอายุ 8 
เดือน หนกั 250-300 กรัมแบ่งเป็น 7 กลุ่ม (5 ตวัต่อกลุ่ม
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ส าห รับการศึกษา LM และ 3 ตัวต่อกลุ่มส าห รับ
การศึกษา TEM) ประกอบดว้ย 

1. กลุ่มควบคุม ประกอบดว้ย 
1.1  Baseline = BL คือ กลุ่มหนูท่ีไม่ได้

ผ่าตัดเปิดแผลท่ีช่องท้องไม่ได้ตัดรังไข่ออกและฆ่า
ทนัทีในวนัท่ีเร่ิมการวจิยั 

1.2  Sham operation = SW คือ กลุ่มหนู
ท่ีผ่าตดัเปิดแผลท่ีช่องทอ้ง แต่ไม่ไดต้ดัรังไข่ออก และ
ให ้reverse osmosis water (RO water) 

1.3  Ovariectomy = OW คือ กลุ่มหนู ท่ี
ผ่าตดัเปิดแผลท่ีช่องทอ้งและตดัรังไข่ออกทั้งสองขา้ง 
และให ้RO water 

1.4  Ovariectomy + estradiol benzoate = 
EB  โดยฉีด estradiol benzoate 2.5 μg/kgBW  เขา้ช่อง
ทอ้ง (i.p) สปัดาห์ละ 3 วนั 

2. กลุ่มทดลอง คือ กลุ่มหนูท่ีผ่าตดัเปิดแผล
ท่ีช่องทอ้งและตดัรังไข่ออกทั้งสองขา้ง แบ่งออกเป็น 3 
กลุ่มตามความเขม้ขน้ของน ้ ามะพร้าวอ่อนดงัน้ี  

2.1  Ovariectomy + YCJ 10 mL/kgBW 
= OY10 คือได้รับน ้ ามะพร้าวอ่อนความเข้มข้น 10 
mL/kgBW 

2.2  Ovariectomy + YCJ 20 mL/kgBW 
= OY20 คือได้รับน ้ ามะพร้าวอ่อนความเข้มข้น 20 
mL/kgBW 

2.3  Ovariectomy + YCJ 40 mL/kgBW 
= OY40 คือได้รับน ้ ามะพร้าวอ่อนความเข้มข้น 40 
mL/kgBW 

การให้ RO water และน ้ ามะพร้าวอ่อนให้
ทาง feeding tube วนัละ 1 คร้ัง เวลาเดียวกนั เป็นเวลา 
10 สัปดาห์ เม่ือครบก าหนดจะท าการฆ่า เก็บผิวหนัง
บริเวณใต้ต่อกระดูกสะบัก และเลือดเพื่อตรวจหา 
estradiol ด้ ว ย วิ ธี  chemiluminescent immunoassay 
(CIA) technique 
การศึกษาเน้ือเย่ือวทิยาส าหรับ LM  
 ยอ้มเน้ือเยื่อผิวหนังด้วย H&E น ามาส่องดู
ดว้ยกลอ้ง LM และสุ่มดูความหนาของชั้น epidermis 

และ dermis โดยวดัช่วงท่ีหนาท่ีสุด 10 จุดของแต่ละ 
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
จ านวนรากขนท่ีมีขนาดตั้งแต่ 20 µm เป็นตน้ไป โดย
สุ่ ม นั บ  10 พ้ื น ท่ี ข อ ง ชั้ น  dermis ด้ ว ย  eyepiece 
graticules 
การศึกษาเน้ือเย่ือวิทยาส าหรับ TEMน าผิวหนงัไปแช่
ใน 4% paraformaldehyde ท่ีอุณหภูมิ 4 °C pH 7.2 เป็น
เวลา 24 ชั่วโมง ล้างด้วย 0.1 M buffer จากนั้ นแช่ใน 
osmium tetroxide เป็นเวลา 1 ชั่วโมง dehydrate โดย
แช่ในแอลกอฮอล์ความเข้มข้น  50, 60, 70, 95 และ 
100% ตามล าดบั น าตวัอยา่งผิวหนงัท่ีผ่านขั้นตอนการ
เตรียมเน้ือเยื่อแล้วฝังใน embedding mixture และน า
ตวัอย่างใส่ในตู ้อบท่ีอุณหภูมิ 80 °C เป็นเวลา 12-15 
ชั่วโมง น าผิวหนังท่ีฝังใน embedding mixture มาตัด
ให้บางด้วยเคร่ือง ultramicrotome ด้วยความหนา 400 
nm ก่อนจะวางไวบ้นสไลด์ ซ่ึงจะเรียกว่า semi-thin 
section ส่วนตวัอยา่งท่ีตดัดว้ยความหนา 90 nm น ามา
วางไวบ้น grid จะเรียกวา่ thin section  น าตวัอยา่ง thin 
section ยอ้มด้วย uranyl acetate และ lead citrate แล้ว
น ามาส่องดูดว้ยกลอ้ง TEM 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ: ผลการทดลองใช้สถิติ
ทดสอบ Mann-Whitney U Test โดยใช ้โปรแกรมทาง
ส ถิ ติ  SPSS version 16.0 แ ล ะ  Microsoft EXCEL 
version 2010 ค่าทางสถิติทุกค่าแสดงเป็นค่า mean ± 
SEM หากค่าดงักล่าวมี p value น้อยกวา่ 0.05 จะถือว่า
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยใช้
สัญลกัษณ์ในตารางท่ี 1 ตลอดการทดลองเพ่ือแสดงค่า
ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางที ่1 สญัลกัษณ์แสดงความแตกต่างอยา่ง 
มีนยัส าคญัทางสถิติ 

 
ผลการทดลอง 
ความหนาของช้ัน epidermis 

พ บ ว่ าก ลุ่ ม  OW มี ค ว าม ห น าข อ งชั้ น 
epidermis น้อยกว่ากลุ่ม BL และ SW อยา่งมีนัยส าคญั
ทางสถิติ  (p < 0.05) กลุ่ม EB มีความหนาของชั้ น 
epidermis มากกวา่กลุ่ม OW อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p < 0.01) และก ลุ่ ม  OY10 มี ค วามห น าขอ งชั้ น 
epidermis มากกว่าก ลุ่ม  OW และกลุ่ม  EB อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.01, p < 0.05) ตามล าดบั กลุ่ม 
OY20 มีความหนาของชั้ น  epidermis มากกว่ากลุ่ม 
OW อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) กลุ่ม OY40 มี
ความหนาของชั้น epidermis มากกวา่กลุ่ม OW แต่นอ้ย
กวา่กลุ่ม OY10 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.01,  
p < 0.05) ตามล าดบั 
ความหนาของช้ัน dermis 
 พบว่ากลุ่ม OW มีความหนาของชั้น dermis 
นอ้ยกวา่กลุ่ม SW อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) 
และกลุ่ม EB, OY20 และ OY40 มีความหนาของชั้น 
dermis มากกวา่กลุ่ม OW อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p < 0.05) 

 
รูปที ่1 ความหนาของชั้น epidermis และ dermis (µm) 

 

  

  

  

 
รูปที ่2.1  ชั้น Epidermis (µm) ก าลงัขยาย 40x (ลูกศร 

สีเหลืองแสดงขอบเขตของชั้น epidermis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญลกัษณ์ ระดบันัยส าคญั เปรียบเทยีบกบักลุ่ม 

a p < 0.05 BL 
aa p < 0.01 BL 
b p < 0.05 SW 
c p < 0.05 OW 
cc p < 0.01 OW 
d p < 0.05 EB 
x p < 0.05 OY10 

BL SW 

OW EB 

OY40 OY20 

OY40 
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รูปที ่2.2  ชั้น Dermis (µm) ก าลงัขยาย 10x (ลูกศร 

สีเหลืองแสดงขอบเขตชั้น dermis) 
 
จ านวน hair follicles  
 พบวา่ กลุ่ม OY40 มีจ านวนของ hair follicle ในชั้น 
dermis มากกวา่กลุ่ม OW อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
(p < 0.05) 
 

 
รูปที ่3 จ านวน hair follicles/mm2 ในชั้น dermis 
 
เส้นผ่าศูนย์กลางของ collagen fibers 
 จาก thin section พบว่าก ลุ่ม  OW มีขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลางของ collagen fibrils เล็กกว่ากลุ่ม BL 
และกลุ่ม SW อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) และ

กลุ่ม EB มีเส้นผ่าศูนย์กลางของ collagen fibrils เล็ก
กวา่กลุ่ม BL อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) แต่มี
ขนาดใหญ่กวา่กลุ่ม OW อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 
0.05) กลุ่ม OY10 มี เส้นผ่าศูนย์กลางของ collagen 
fibrils ใหญ่กวา่กลุ่ม OW อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ (p 
< 0.05) และก ลุ่ม  OY20 มี เส้ น ผ่ า ศูน ย์กลางของ 
collagen fibrils ใหญ่กว่ากลุ่ม OW และกลุ่ม EB อย่าง
มี นั ย ส าคั ญ ท างส ถิ ติ  (p < 0.05) ก ลุ่ ม  OY40 มี
เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่ากลุ่ม OW, EB และ กลุ่ม 
OY10 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) 
 

 
รูปที ่4  เสน้ผา่ศูนยก์ลางของ collagen fibrils (nm) ใน 
 ชั้น dermis 

 
 
 

OY40 

OY20 OY40 

BL SW 

OW EB 

- 746 -



 
 

MMP3-6 

     

     

     

 
รูปที ่5 แสดงภาพตดัขวาง TEM ของ collagen fibrils (nm) ท่ีก าลงัขยาย 20,000x 

 

  

SW 
BL 

SW 

OW EB 

OY10 OY20 

OY40 
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อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
การวิจยัน้ีศึกษาความหนาของชั้น epidermis 

และ dermis ผลการศึกษาพบวา่หนูท่ีตดัรังไข่ออกและ
ได้รับน ้ ามะพร้าวอ่อน จะมีความหนาของทั้ งชั้ น 
epidermis และ dermis เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบักลุ่มท่ีตดัรัง
ไข่ออกและไม่ได้รับน ้ ามะพร้าวอ่อน (OW group) 
ส าหรับชั้น epidermis กลุ่ม OY10 หนากวา่กลุ่ม OY20 
และ OY40 และส าหรับชั้น dermis พบวา่ความหนาจะ
เพ่ิมข้ึนตามความเขม้ขน้ท่ีเพ่ิมข้ึน คือ OY40 หนากว่า 
OY20 และหนากว่า OY10 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Circosta และคณะ (2006) ท่ีรายงานว่า หนูท่ีตดัรังไข่
ออกและได้รับ isoflavone 20 mg และ 40 mg มีผลให้
ความหนาของผิวหนงัหนาข้ึน เม่ือเทียบกบัหนูท่ีตดัรัง
ไข่ออกและไม่ไดรั้บ isoflavone (Circosta et al., 2006) 
โดย 17β-estradiol ออกฤท ธ์ิผ่ าน  ERβ บน เซลล ์
keratinocyte (Kenda and Watanabe, 2003) ไปกระตุ ้น
เ ซ ล ล์  keratinocyte ใ ห้ มี  proliferation แ ล ะ 
differentiation ท า ให้ ได้ เซ ล ล์ ให ม่ ม าก ข้ึ น  แล ะ 
epidermis หนาข้ึน 

จากการ ศึกษ าค ร้ัง น้ี พบว่าจ าน วน  hair 
follicles ใน ชั้ น  dermis ข อ งก ลุ่ ม  OY40 มี ค ว าม
แตกต่ างอย่างมีนัยส าคัญ เม่ือ เที ยบกับก ลุ่ม  OW 
สอดคล้องกับผลของ Lipovac  และคณะ (2011) ท่ี
พบวา่การไดรั้บ isoflavone จะส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของเส้นขนบนหนังศีรษะในสตรีวยัหมดประจ าเดือน 
(Lipovac et al., 2011)  การวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของ 
collagen fibril จากภาพ TEM พบวา่ในกลุ่มท่ีไดรั้บน ้ า
มะพร้าวอ่อนทุกกลุ่ม (OY groups) ไม่มีการฝ่อลีบของ
เส้นใยคอลลาเจน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Circosta 
และคณะ (2006) ท่ีพบวา่หนูขาวท่ีถูกตดัรังไข่ออกและ
ได้รับ  isoflavone ไม่ มี  collagen atrophy (Circosta et 
al., 2006) ทีมผูว้ิจัย (Radenahmad et al., 2012) พบว่า  
YCJ ท่ีให้ทดแทนแก่หนูท่ีตดัรังไข่ออกมีผลกระตุน้ให้
มี  proliferation แ ล ะ  differentiation ข อ ง  cells 
fibroblast ท่ี อ ยู่ ใ น ชั้ น  dermis (Radenahmad et al., 
2012) โดย  17 β-estradiol ออกฤท ธ์ิผ่ าน  ERβ บน

เซลล ์fibroblast (Stevenson et al., 2008) ท าให้เกิดการ
ถอดรหัสพันธุกรรม  (transcription) ใน nucleus ได ้
mRNA จากนั้ น mRNA จะเคล่ือนท่ีออกจาก nucleus 
เขา้สู่ cytoplasm เพื่อให้เกิดการแปลรหัส (translation) 
ที ribosome ท่ียึดเกาะอยูบ่น RER ได ้pre-pro-collagen 
ต่อมา pre-pro-collagen จะเขา้ไปใน RER และเกิดการ
เติ มห มู่ ไฮดรอกซิ ล  (hydroxylation) ได้ เป็ น  pro-
collagen และถูกส่งออกไปนอกเซลลผ์่าน Golgi body 
พัฒ น า เป็ น  collagen fibril ต่ อ ไป  (Shoulders and 
Raines, 2009) 

น อ ก จ า ก น้ี  YCJ ยั ง มี  vitamin C เ ป็ น
องค์ประกอบ (Yong et al., 2009) ซ่ึงมีบทบาทเป็น
ตวัเร่งปฏิกิริยา hydroxylation และมีคุณสมบัติยบัย ั้ง 
matrix metalloproteinase (MMPs) ซ่ึ งจ ะ ช่ วยท าให้
คอลลาเจนถูกท าลายไดน้อ้ยลง กระบวนการขา้งตน้ท า
ให้ มีการเสริมสร้าง collagen ในปริมาณท่ีมากข้ึน 
(Sharma et al., 2008) อาจเป็นเหตุผลท่ีท าใหค้วามหนา
ของชั้น dermis ในงานวจิยัคร้ังน้ีของกลุ่ม YCJ มากข้ึน
ดว้ย 

ผลจากการศึกษาคร้ังน้ี แสดงให้เห็นวา่ YCJ 
สามารถเพ่ิมความหนาของชั้น epidermis, dermis และ
เพ่ิมจ านวนของ hair follicles และสามารถป้องกนัการ
ฝ่อของเส้นใย collagen ในหนูท่ีตัดรังไข่ออก โดย
พบว่าความเขม้ขน้ 40 mL/KgBW เป็นความเขม้ขน้ท่ี
ให้ประสิทธิผลดีท่ีสุดในการคงสภาพของผิวหนังใน
หนูท่ีถูกตัดรังไข่ออก ผลการวิจัยน้ีจะได้น าไปเป็น
ขอ้มูลพ้ืนฐานเพ่ือประยกุตใ์ชใ้นทางคลินิกส าหรับสตรี
วยัหมดประจ าเดือนต่อไป 
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