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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของสารสกัดเมลด็กาแฟคั่วตอการหายของแผล โดยการศึกษาการสราง

คอลลาเจนของเซลล ปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม โดยวิธี Folin-Ciocalteu ทดสอบฤทธ์ิตานออกซิเดชันดวยวิธี 

FRAP และ ORAC รวมถึงศึกษาความสามารถในการเคลื่อนท่ีของเซลลผิวหนังดวยวิธี Scratch test ตัวอยางสารสกัด

เตรียมจากเมล็ดกาแฟคั่วสายพันธุอาราบิกาและโรบัสตา ชนิดคั่วระดับเขมและออน สกัดดวยเมทานอลและนํ้ากลั่น 

จํานวน 8 ตัวอยาง ผลการศึกษาพบปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมสูงสุดในสารสกัด A-L-M (208.94±4.36 ไมโครกรัม

ของกรดแกลลิกตอ 1 มิลลิกรัมสารสกัด) สวนการทดสอบฤทธ์ิตานออกซิเดชันก็พบวาสารสกัด A-L-M มีปริมาณสารตาน

อนุมูลอิสระมากกวาตัวอยางอ่ืน ท้ังโดยวิธี FRAP และ ORAC (10.13±0.19 และ 27.75±3.14 ไมโครกรัม Trolox ตอ 1 

มิลลิกรัมสารสกัด ตามลําดับ) การทดสอบการสรางคอลลาเจนในเซลลไฟโบรบลาสต พบวาสารสกัด A-L-M มีรอยละการ

สรางคอลลาเจนของเซลลสูงสุดเทากับ 11.35±2.97 และการทดสอบความสามารถในการเคลื่อนท่ีของเซลลผิวหนัง แสดง

ใหเห็นรอยละท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง การศึกษายังแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางการสรางคอลลาเจนกับฤทธ์ิ

ตานออกซิเดชันและการเคลื่อนท่ีของเซลลไฟโบรบลาสต ซึ่งคาดวามีสวนชวยใหกระบวนการหายของแผลเกิดไดเร็วข้ึน  
 

ABSTRACT 

This study aimed to investigate the effects of roasted coffee bean extract on wound healing 

are collagen synthesis, total phenol content (TPC) by Folin-Ciocalteu method, antioxidant activities by 

FRAP and ORAC assay including ability of fibroblast cell migration by scratch test. Tested samples were 

prepared from Arabica and Robusta roasted coffee bean (A & R) with different degrees of roasting; dark 

and light (D & L) and extracted by methanol and distilled water (M & DW) to obtain eight extracts. The 

result showed total phenol content was found to be the highest in A-L-M (208.94±4.36 µg gallic acid/mg 

extract) in relation to the highest antioxidant activities in A-L-M as determined by FRAP and ORAC assays 

(10.13±0.19 and 27.75±3.14 µg Trolox/ mg extract, respectively). A-L-M also exhibited the highest ability 

of collagen synthesis in fibroblast at 11.35±2.97%. Scratch test assay showed that A-L-M was capable of 

increasing cell migration.  In addition, the study showed correlation between collagen synthesis with 

antioxidant activities (r2 = 0.9301 (FRAP), 0.8917 (ORAC), p<0.05) and migration of fibroblasts (r2 = 0.8492, 

p<0.05). It possibly increases epithelial proliferation and promoting the wound healing process.  
 

คําสําคัญ: สารสกัดเมล็ดกาแฟคั่ว การหายของแผล การสรางคอลลาเจน 

Keywords: Coffee bean extract, Wound healing, Collagen synthesis 
*นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรความงามและสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

**ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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บทนํา 

โดยท่ัวไปเมื่อเกิดบาดแผลท่ีบริเวณผิวหนัง รางกายจะมีกลไกการซอมแซมบาดแผลหรือกระบวนการหายของ

แผล (wound healing) เกิดข้ึนเอง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและพบเซลลท่ีเก่ียวของแตกตางกันไป แบงออกเปนระยะตางๆ 

ไดแก กระบวนการหามเลือด (hemostasis) การอักเสบ (inflammatory) การสรางเน้ือเยื่อใหม (proliferation) และ 

ระยะการปรับรูปราง (remodeling) (Guo, DiPietro, 2010) ปจจัยหน่ึงซึ่งมีผลตอการหายของแผลน่ันคือ อนุมูลอิสระ 

(free radical) ท่ีอาจไดรับจากภายนอกรางกาย เชน การสูบบุหรี่ การสัมผัสแสงแดด หรืออนุมูลอิสระท่ีเกิดข้ึนภายใน

รางกายจากกระบวนการตางๆ อาทิ กระบวนการเมตาบอลิซึมท่ีมีการเผาผลาญอาหารเพ่ือใหไดมาซึ่งพลังงาน เชน 

กระบวนการถายทอดอิเล็กตรอน การเคลื่อนตัวของเซลลท่ีเก่ียวของกับกระบวนการอักเสบมายังบริเวณบาดแผล เปนตน 

อยางไรก็ตามรางกายเองจะมีระบบตานอนุมูลอิสระ (antioxidants) ซึ่งเปนกลไกท่ีมีบทบาทสําคัญในการปองกันการถูก

ทําลายของของเน้ือเยื่อและอวัยวะตางๆ จากสารอนุมูลอิสระท่ีเกิดข้ึนภายในรางกายและชวยใหกระบวนการหายของแผล

สามารถดําเนินไปไดอยางปกติ  

ปจจุบันมีพืชและสมุนไพรหลายชนิดท่ีถูกศึกษาเก่ียวกับผลตอการหายของแผล ในขณะท่ีกาแฟ ก็เปนพืชอีกชนิด

หน่ึงท่ีมีการรายงาน แตยังมีงานวิจัยท่ีเก่ียวของไมมากนักเมื่อเทียบกับชนิดอ่ืน สําหรับสายพันธุกาแฟท่ีนิยมปลูกและมี

ความสําคัญทางการคามีดวยกัน 2 สายพันธุ ไดแก อาราบิกา (Coffea Arabica) และโรบัสตา (Coffea canephora) ใน

ปจจุบันนอกจากกาแฟจะเปนเครื่องดื่มท่ีไดรับความนิยมอยางแพรหลายแลว ยังถูกนํามาใชเพ่ือวัตถุประสงคดานความงาม 

และใชเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑเพ่ือความงามหลากหลายชนิด เชน ผลิตภัณฑสําหรับขัดผวิ มารคผิว สบู เน่ืองจาก

คุณสมบัติของกาแฟท่ีมีสีและกลิ่นหอมเฉพาะตัว ท้ังยังมสีารองคประกอบสําคัญท่ีมีฤทธ์ิในการตานอนุมูลอิสระ โดยเฉพาะ

สารประกอบในกลุมฟนอลิก (phenolic compound) ไดแก กรดคลอโรเจนิก (chlorogenic acid) และสารอนุพันธ 

ไดแก กรดคาเฟอิก (caffeic acid) กรดเฟอรูลิก (ferulic acid) และกรดคูมาริก (coumaric acid) เปนตน (Hecimovic 

et al., 2011; Vignoli et al., 2014) นอกจากน้ียังมีสารสําคัญอ่ืนๆ ไดแก คาเฟอีน (Caffeine) ไตรโกเนลลีน (trigonelline) 

เปนตน (Ky et al., 2001) จากการสืบคนงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการรักษาบาดแผลโดยใชกาแฟ พบมีการใชผงกาแฟคั่วในการ

รักษาบาดแผลจากงานวิจัยของ Yuwono (2014) ซึ่งมีการศึกษาวิธีการรักษาบาดแผลรูปแบบใหม โดยใชโรยผงกาแฟปด

ท่ีบริเวณบาดแผลกับผูปวยเบาหวาน ขออักเสบในเด็ก และผูท่ีมีภาวะผิดปกติของเสนเลือด เปนระยะเวลา 14 สัปดาห 

พบวา กาแฟชวยใหแผลหายไดเร็วข้ึนเมื่อเทียบกับกลุมควบคุม เชนเดียวกันกับงานวิจัยของ Hailemeskel (2016) ซึ่ง

รายงานกรณีศึกษา การใชผงกาแฟคั่วท่ีเสร็จใหมบดละเอียดในการรักษาบาดแผลของผูท่ีไดรับบาดเจ็บเปนแผลไหมอยาง

รุนแรงจากการถูกนํ้ารอนลวก ก็พบวาบาดแผลดีข้ึนอยางเห็นไดชัดและประมาณ 3 สัปดาห แผลก็สามารถหายไดอยาง

สมบูรณ นอกจากน้ียังมีงานวิจัยของ Kenisa et al. (2012) ซึ่งพบวากาแฟมีผลชวยสงเสริมกระบวนการหายของแผลได 

โดยมีแนวโนมเพ่ิมจํานวนเซลลตางๆ ไดแก ลิมโฟไซต พลาสมาเซลล จํานวนหลอดเลือดฝอย รวมท้ังเซลลไฟโบร บลาสต 

จากงานวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดในการนํากาแฟมาใชในการรักษาบาดแผล อยางไรก็ตามงานวิจัย

เก่ียวกับกาแฟและการหายของแผล โดยเฉพาะกระบวนการท่ีเก่ียวของกับคอลลาเจน ซึ่งเปนองคประกอบหน่ึงท่ีมี

ความสําคัญตอกระบวนการหายของแผลในระยะท่ีมีการสรางเน้ือเยื่อใหมน้ัน ยังไมมีการอธิบายท่ีชัดเจนและยังไมพบวามี

การศึกษา ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลของสารสกัดเมล็ดกาแฟคั่วตอคอลลาเจน ตลอดจนศึกษาความสามารถในการ

เคลื่อนท่ีของเซลลผิวหนัง รวมไปถึงฤทธ์ิตานออกซิเดชันและปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมของสารสกัดเมล็ดกาแฟ ท่ี

อาจมีความสัมพันธตอการหายของแผล  
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วัตถุประสงคการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาฤทธ์ิตานออกซิเดชัน การสรางคอลลาเจนและความสามารถในการเคลื่อนท่ีของเซลลผิวหนังของสาร

สกัดเมล็ดกาแฟคั่ว ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการหายของแผล  

 

วิธีการวิจัย 

1. การเตรียมสารสกัดเมล็ดกาแฟ 

ช่ังตัวอยางผงกาแฟท้ังสายพันธุอาราบิกาและโรบัสตา 60 กรัม ตอสารละลายท่ีใชสกัด ไดแก นํ้ากลั่นและ 

80% เมทานอล ปริมาตร 600 มิลลิลิตร โดยกวนผสมดวยเครื่องผสมสารแบบแทงแมเหล็ก (magnetic stirrer)  ท่ี

อุณหภูมิหอง เปนเวลา 60 นาที จากน้ันกรองดวยผาขาวบางและกรองผานกระดาษกรอง สําหรับตัวอยางท่ีสกัดดวยนํ้า

กลั่น นําไปทําใหแหงดวยเครื่องทําแหงแบบแชเยือกแข็ง (freeze dryer) สวนตัวอยางท่ีสกัดดวย 80% เมทานอล จะถูก

นําไประเหยแยกตัวทําละลายกอน ดวยเครื่องเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (rotary evaporator) จากน้ันทําใหแหงดวย

เครื่องทําแหงแบบแชเยือกแข็งตอไป  

2. การทดสอบฤทธิ์ตานออกซิเดชันของสารสกัดเมล็ดกาแฟ 

2.1 การทดสอบดวยวิธี ferric reducing antioxidant power (FRAP) ดัดแปลงจาก Jeong et al. (2013) 

ซึ่งใช Trolox เปนสารมาตรฐาน  

การเตรียมสาร 

1. เตรียม FRAP reagent โดยผสมสารละลาย 300 mM acetate buffer ปริมาตร 20 มิลลิลิตร 20 

mM FeCl3.6H2O ปริมาตร 2 มิลลิลิตร และ 10 mM TPTZ (2, 4, 6-Tripyridyl-s-Triazine) ท่ีละลายดวย 40 mM HCl 

ปริมาตร 2 มิลลิลิตร (อัตราสวนของ buffer: FeCl3: TPTZ = 10: 1: 1) จะไดสารละลายสีนํ้าตาลออน นําไปทดสอบ

ปฏิกิริยาทันที 

2.  เตรียมสารตัวอยาง 50 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร โดยช่ังสารสกัด 0.05 มิลลิกรัม ละลายดวยนํ้ากลั่น 

ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 

วิธีการทดสอบ 

ปเปต FRAP reagent ปริมาตร 150 ไมโครลิตร ลงใน 96-well plate จากน้ันเติมสารสกัดความเขมขน 

50 ไมโครกรมัตอมิลลิลิตรและตัวอยางควบคุม (นํ้ากลั่น) ปริมาตรตัวอยางละ 50 ไมโครลิตร โดยทําการทดสอบซ้ํา 5 ครั้ง 

นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 593 นาโนเมตร ดวยเครื่อง microplate reader แทนคาในสมการ

ความสัมพันธของสารมาตรฐาน แสดงผลของฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระในรูปของ Trolox equivalence เปรียบเทียบกับ 1 

มิลลิกรัมของสารสกัด  

2.2 การทดสอบดวยวิธี oxygen radical absorbance capacity (ORAC) assay ดัดแปลงจาก Davalos 

et al. (2004) ซึ่งใช Trolox เปนสารมาตรฐาน 

การเตรียมสาร  

1. เตรียม 75 mM Phosphate buffer pH 7.4 จาก Na2HPO4 และ KH2PO4  

2.  เตรียม 25 nM Fluorescein จากความเขมขน 0.5 mM แลวเจือจางเปน 10 µM และ 25 nM 

ตามลําดับ ละลายใน 75 mM phosphate buffer  

3.  ช่ัง 2, 2'-Azobis (2-methylpropionamidine) dihydrochloride (AAPH) 0.423 กรัม ละลาย

ดวย 75 mM Phosphate buffer จากน้ันปรับปริมาตรใหครบ 10 มิลลิลิตร   
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4.  เตรียมสารตัวอยาง 50 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร โดยช่ังสารสกัด 0.05 มิลลิกรัม ละลายดวยนํ้ากลั่น 

ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 

วิธีการทดสอบ 

ปเปต fluorescein ปริมาตร 150 ไมโครลิตร ลงใน 96-well plate เติมตัวอยางทดสอบ ความเขมขน 

50 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตรและตัวอยางควบคุม (phosphate buffer) ปริมาตรตัวอยางละ 25 ไมโครลิตร จากน้ันนําไปบม

ท่ี 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที เมื่อครบเวลา เติมสารละลาย AAPH ปริมาตร 25 ไมโครลิตร แลววัดคาการ

ดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 485 และ 530 นาโนเมตร ดวยเครื่อง spectrofluorometer (รุน SPECTRA MAX GEMINI 

EM) ซึ่งจะอานคาพ้ืนท่ีใตกราฟ (area under curve, AUC) แทนคาในสมการความสัมพันธของกราฟมาตรฐาน Trolox 

แลวแสดงในรูปของ Trolox equivalence เปรียบเทียบกับ 1 มิลลิกรัมของสารสกัด  

3. การศึกษาปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมของสารสกัดเมล็ดกาแฟค่ัว 

การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม ใชวิธี Folin-Ciocalteu ซึ่งดัดแปลงจาก Cindric et al. 

(2011) โดยใชกรดแกลลิก (gallic acid) เปนสารมาตรฐาน  

การเตรียมสาร 

1. เตรียม 10% Folin-Ciocalteu reagent โดยปเปตสารละลาย Folin-Ciocalteu 1 มิลลิลิตร ผสมกับนํ้า

กลั่น จากน้ันปรับปริมาตรใหครบ 10 มิลลิลิตร 

2.  เตรียม 20% sodium carbonate โดย ช่ัง Na2CO3 5 กรัม ละลายดวยนํ้ากลั่น จากน้ันปรับปริมาตรให

ครบ 25 มิลลิลิตร 

3.  เตรียมสารตัวอยาง 250 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร โดยช่ังสารสกัด 0.25 มิลลิกรัม ละลายดวยนํ้ากลั่น 

ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 

วิธีการทดสอบ 

ปเปตสารสกัดความเขมขน 250 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ผสมกับ 10% Folin-

Ciocalteu reagent ปริมาตร 50 ไมโครลิตร จากน้ันเติมสารละลาย 20% Na2CO3 ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ตั้งท้ิงไวท่ี

มืด ท่ีอุณหภูมิหอง เปนเวลา 60 นาที เพ่ือใหเกิดปฏิกิริยา จากน้ันนําไปวัดการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 700 นาโน

เมตร โดยทําการทดสอบซ้ํา 5 ครั้ง แลวคํานวณหาความเขมขนฟนอลิกจากสมการความสมัพันธของกราฟมาตรฐาน gallic 

acid และแสดงคาความเขมขนของฟนอลิกในรูปของ gallic acid equivalence เปรียบเทียบกับ 1 มิลลิกรัมของสารสกัด 

4. การศึกษาการสรางคอลลาเจนของสารสกัดเมล็ดกาแฟ  

ทดสอบหาปริมาณคอลลาเจนของเซลลไฟโบรบลาสต (human dermal fibroblasts adult; HDFa) โดยใช

ชุดนํ้ายาสําเร็จรูป Sirius red/fast green collagen staining kit (Chondrex, USA) ซึ่งดัดแปลงวิธีจาก Limtrakul et al. 

(2016) 

การเตรียมสาร 

1. เตรียมชุดนํ้ายาสําเร็จรูป ซึ่งประกอบไปดวย dye solution และ dye extraction buffer 

2.  เตรียมนํ้ายา Kahle fixative ปริมาตร 100 มิลลิลิตร จากสวนผสมของ นํ้ากลั่น ปริมาตร 60 มิลลิลิตร 

98% ethanol ปริมาตร 28 มิลลิลิตร 37% formaldehyde ปริมาตร 10 มิลลิลิตร และ glacial acetic acid ปริมาตร 2 

มิลลิลิตร 

3.  เตรียมสารตัวอยาง 250 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร โดยช่ังสารสกัด 0.25 มิลลิกรัม ละลายดวยอาหารเลี้ยง

เซลล DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) ท่ีปราศจากซีรัม ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
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วิธีการทดสอบ 

เพาะเลี้ยงเซลลไฟโบรบลาสตใน 24-well plate ในอาหารเลี้ยงเซลลชนิด DMEM ท่ีปราศจากซีรัม ท่ี

อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ในสภาวะท่ีมีคารบอนไดออกไซด 5% เปนเวลา 24 ช่ัวโมง เติมสารสกัดความเขมขน 250 

ไมโครกรัมตอมิลลิลติร สําหรับกลุมควบคุมผลบวกใชวิตามินซี (Ascorbic acid) สวนกลุมควบคุมจะเติมเฉพาะอาหารเลีย้ง

เซลล บมตออีกประมาณ 24 ช่ัวโมง เมื่อครบเวลา ลางเซลลดวย phosphate buffer saline (PBS) จากน้ันเติม Kahle 

fixative ลงใหทวมเซลลเล็กนอย ตั้งท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลา 10 นาที แลวลางออกดวย PBS อีกครั้ง เติม dye 

solution ปริมาตร 200 ไมโครลิตร บมไวท่ีอุณภูมิหอง เปนเวลา 30 นาที เมื่อครบเวลาจึงดูด dye solution ออก แลว

ลางเซลลท่ีถูกยอมดวยนํ้ากลั่นจนกระท่ังนํ้าใส จากน้ันเติม dye extraction buffer ลงในแตละหลุม โดยทําการทดสอบ

ซ้ํา 4 ครั้ง แลวนําไปวัดคาดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 540 และ 605 นาโนเมตร ดวยเครื่อง Spectrophotometer 

คํานวณปริมาณของคอลลาเจนดังสมการ 

Collagen (µg/section) = OD 540 value – (OD 605 value x 0.291) 

               0.0378 

5. การศึกษาความสามารถของสารสกัดเมล็ดกาแฟค่ัวตอการเคลื่อนท่ีของเซลลผิวหนัง  

การทดสอบสามารถในการเคลื่อนท่ีของเซลลผิวหนัง ใชวิธีท่ีเรียกวา scratch assay เพ่ือศึกษาคุณสมบัติใน

การสมานแผลของสารสกัดเมล็ดกาแฟคั่ว ซึ่งดัดแปลงวิธีจาก Ascione et al. (2016) โดยเพาะเลี้ยงเซลลไฟโบรบลาสตใน 

24-well plate หลุมละประมาณ 10,000-50,000 เซลล เมื่อเซลลเจริญเปนช้ันเดียว (monolayer) จนเต็มพ้ืนท่ี ดูด

อาหารเลี้ยงเซลลเกาออก แลวใชปเปตทิปปริมาตร 200 ไมโครลิตร (p200 pipette tip) ขูดเซลลโดยลากแบงครึ่งวงกลม 

ตั้งแตขอบบนสุดจนถึงขอบลางสุดของหลุม เพ่ือใหเกิดเปนชองวางตรงกลาง ลางดวย PBS เพ่ือนําเศษเซลลท่ีถูกขูดออก 

จากน้ันเติมสารทดสอบความเขมขน 250 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ท่ีกรองผาน sterile syringe filter (No.0.2 µm) และ

ผสมกับอาหารเลี้ยงเซลล (media) สําหรับกลุมควบคุมผลบวก คือ วิตามินซี (ascorbic acid) และกลุมควบคุมจะเติม

เฉพาะอาหารเลี้ยงเซลล โดยทําการทดลองซ้ํา 3 ครั้ง จากน้ันนําไปบมท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส แลวตรวจวัดการ

เคลื่อนท่ีของเซลล ณ เวลา 0, 12, 18, 24 และ 30 ช่ัวโมง โดยถายภาพดวยกลอง EVOSTM FL Auto 2 Imaging System 

(Thermo Fisher Scientific, USA) แลวประเมินความสามารถในการเคลื่อนท่ีเขามาชิดกันของเซลล โดยการวัดระยะหาง

หรือชองวาง (gap) ท่ีลดลงของเซลลท้ังสองดาน ดวยโปรแกรม ImageJ จากน้ันคํานวณออกมาในรูปของรอยละการ

เคลื่อนท่ีของเซลล (%cell migration) เปรียบเทียบกับกลุมควบคุม โดยใหคาระยะหาง ณ ช่ัวโมงท่ี 0 เทากับรอยละ 100 

6. การวิเคราะหขอมูล 

ใชสถิติพรรณนา (descriptive statistic) อธิบายผลการทดลอง โดยแสดงผลเปนคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Mean + SD) ในการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางสารสกัดแตละกลุมท้ัง 8 กลุม จะใชสถิติ 

One-way ANOVA และใช Pearson correlation ในการหาความสัมพันธระหวาง 2 ตัวแปร โดยกําหนดระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ี 0.05 (p-value < 0.05) 
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ผลการวิจัย 

1. ผลการเตรียมสารสกัดกาแฟ 

เมื่อนําเมล็ดกาแฟอาราบิกาและโรบัสตาคั่วท่ีบดแบบละเอียด ผานข้ันตอนของการสกัดสาร จะไดสารสกัด

จํานวน 8 ตัวอยาง ดังน้ี 

1. กาแฟอาราบิกา คั่วออน ท่ีสกัดดวยนํ้ากลั่น  (A-L-DW) 

2. กาแฟอาราบิกา คั่วออน ท่ีสกัดดวยเมทานอล  (A-L-M) 

3. กาแฟอาราบิกา คั่วแก ท่ีสกัดดวยนํ้ากลั่น   (A-D-DW) 

4. กาแฟอาราบิกา คั่วแก ท่ีสกัดดวยเมทานอล  (A-D-M) 

5. กาแฟโรบัสตา คั่วออน ท่ีสกัดดวยนํ้ากลั่น   (R-L-DW) 

6. กาแฟโรบัสตา คั่วออน ท่ีสกัดดวยเมทานอล  (R-L-M) 

7. กาแฟโรบัสตา คั่วแก ท่ีสกัดดวยนํ้ากลั่น   (R-D-DW) 

8. กาแฟโรบัสตา คั่วแก ท่ีสกัดดวยเมทานอล   (R-D-M)   

ลักษณะทางกายภาพของสารสกัดท่ีไดจากตัวอยางท่ีสกัดดวยนํ้ากลั่นและเมทานอล ท้ังกาแฟอาราบิกาและ

โรบัสตาจะมีสีนํ้าตาลใกลเคียงกัน แตสารสกัดท่ีไดจากตัวอยางท่ีสกัดดวยนํ้ากลั่น จะมีลักษณะเปนผงแหงละเอียดกวา

ตัวอยางท่ีสกัดดวยเมทานอล ซึ่งมีลักษณะเปนเกล็ดแหง ในสวนนํ้าหนักของสารท่ีสกัดท่ีได และคารอยละผลผลิตของสาร

สกัดเมื่อเทียบกับนํ้าหนักสารสกัดแหง (%yield) พบวา ตัวอยางท่ีสกัดดวยนํ้ากลั่น ใหปริมาณรอยละผลผลิตมากกวา

ตัวอยางท่ีสกัดดวยเมทานอล โดยสารสกัด A-L-DW ไดรอยละผลผลิต เทากับ 13.88 (8.33 กรัม) มากกวาสารสกัด A-L-M 

ซึ่งไดผลผลิตรอยละ 6.67 (4.00 กรัม) และสารสกัด A-D-DW ไดรอยละผลผลิต เทากับ 15.53 (9.32 กรัม) ซึ่งมากกวาสาร

สกัด A-D-M ท่ีไดรอยละผลผลิต เทากับ 7.50 (4.50 กรัม) เชนเดียวกันในกลุมกาแฟโรบัสตา ก็พบวา ตัวอยางท่ีสกัดดวย

นํ้ากลั่น ใหปริมาณรอยละผลผลิตมากกวาตัวอยางท่ีสกัดดวยเมทานอล แสดงดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1  นํ้าหนักและรอยละผลผลิตของสารสกัดเมล็ดกาแฟคั่ว (%yield)  

ชนิดสารสกัด A-L-DW A-L-M A-D-DW A-D-M R-L-DW R-L-M R-D-DW R-D-M 

นํ้าหนัก (กรัม) 8.33 4.00 9.32 4.50 9.25 4.10 9.79 5.26 

%yield 13.88 6.67 15.53 7.50 15.42 6.83 16.32 8.77 

  

2. ผลการทดสอบฤทธิ์ตานออกซิเดชัน 

2.1 ผลการทดสอบฤทธ์ิตานออกซเิดชันดวยวิธี Ferric reducing antioxidant power (FRAP)  

สารตัวอยางท่ีสกัดดวยเมทานอลมีฤทธ์ิตานออกซิเดชันสูงกวาตัวอยางท่ีสกัดดวยนํ้า โดยมีคาสูงสุดใน

ตัวอยางสารสกัด A-L-M ซึ่งมีปริมาณสารตานอนุมูลอิสระเทียบกับสารมาตรฐาน Trolox เทากับ 10.13 ไมโครกรัมตอ 1 

มิลลิกรัมสารสกัด สวนสารสกัดอ่ืน ไดแก A-L-DW, R-L-M, R-D-M, R-L-DW, A-D-M, R-D-DW และ R-L-DW พบปริมาณ

สารตานอนุมูลอิสระ เทากับ 7.73, 7.42, 6.55, 6.35, 6.19, 5.69 และ 5.26 ไมโครกรัมของ Trolox ตอ 1 มิลลิกรัมสาร

สกัด ตามลําดับ แสดงดังภาพท่ี 1  
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ภาพท่ี 1  ผลการทดสอบฤทธ์ิตานออกซิเดชัน โดยวิธี FRAP (n = 5) 
 

2.2 การทดสอบฤทธ์ิตานออกซิเดชันดวยวิธี Oxygen radical absorbance capacity (ORAC) 

เปนวิธีการทดสอบความสามารถของสารในการยับยั้งอนุมูลอิสระเปอรออกซิล จากภาพท่ี 2ก ในท่ีน้ี

ยกตัวอยางสารสกัด A-L-DW ท่ีความเขมขน 12.5, 25, 50, 100 และ 200 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร จะเห็นไดวา ความ

เขมขนของสารสกัดท่ีเพ่ิมข้ึน ทําใหการเรืองแสงของฟลูออเรสเซนทสามารถคงอยูไดนานข้ึน แสดงถึงฤทธ์ิการยับยั้งอนุมูล

อิสระเปอรออกซิลหรือมีคุณสมบัติในการตานออกซิเดชัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) 

 

 

 

 

 

 

 

(ข) 

 ภาพท่ี 2  ผลการทดสอบฤทธ์ิตานออกซิเดชัน โดยวิธี ORAC (n = 5) 

  (ก) การทดสอบความสามารถของสารท่ีความเขมขนตางๆ ในการยบัยั้งอนุมูลอิสระเปอรออกซิล 

  (ข) ผลการทดสอบฤทธ์ิตานออกซเิดชัน โดยวิธี ORAC ของสารสกัดทดสอบท่ีความเขมขน 50  

  ไมโครกรมัตอมลิลลิิตร  
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เมื่อนําคาพ้ืนท่ีใตกราฟ (AUC) ของสารสกัดท้ัง 8 ตัวอยาง โดยเลือกท่ีความเขมขนสาร 50 ไมโครกรัม

ตอมิลลิลิตร แทนคาในสมการความสัมพันธของกราฟมาตรฐาน Trolox แลวแสดงปริมาณสารตานอนุมูลอิสระในรูปของ 

Trolox equivalence เปรียบเทียบกับ 1 มิลลิกรัมของสารสกัด แสดงดังภาพท่ี 2ข พบวา สารตัวอยางท่ีสกัดดวยเมทา

นอล มฤีทธ์ิตานออกซิเดชันท่ีสูงกวาตัวอยางท่ีสกัดดวยนํ้ากลั่น โดยปริมาณสารตานอนุมูลอิสระในตัวอยางสารสกัด A-L-M 

มีคาสูงสุด เทากับ 27.75 ไมโครกรมั Trolox ตอ 1 มิลลิกรัมสารสกัด รองลงมาคือ R-L-M, R-D-M, A-L-DW, R-L-DW, A-

D-M, R-D-DW และ A-D-DW ซึ่งมีปริมาณสารตานอนุมูลอิสระ เทากับ 23.50, 21.98, 21.01, 17.28, 16.89, 15.30 และ 

12.36 ไมโครกรมั Trolox ตอ 1 มิลลิกรัมสารสกัด ตามลําดับ 

3. ผลการทดสอบหาปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม  

การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม โดยวิธี Folin-Ciocalteu พบวา สารตัวอยางท่ีสกัดดวยเมทา

นอลมีปริมาณสารประกอบฟนอลิกท่ีสูงกวาตัวอยางท่ีสกัดดวยนํ้ากลั่น โดยมีคาสูงสุดในตัวอยางสารสกัด A-L-M ซึ่งมี

ปริมาณสารประกอบฟนอลิก เทากับ 208.94 ไมโครกรมัของกรดแกลลิกตอ 1 มิลลิกรัมสารสกัด รองลงมาคือ สารสกัด R-

L-M, A-L-DW, R-D-M, A-D-M, R-L-DW, R-L-DW และ R-D-DW พบปริมาณสารประกอบฟนอลิก เทากับ 171.45, 

166.98, 159.76, 156.63, 154.82 และ 126.51 ไมโครกรัมของกรดแกลลิกตอ 1 มิลลิกรัมสารสกัด ตามลําดับ (y = 

0.0102x + 0.0058, r² = 0.9981) แสดงดังภาพท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3  ผลการทดสอบปรมิาณสารประกอบฟนอลิกรวม ดวยวิธี Folin-Ciocalteu (n = 5) 

 

 เมื่อนําผลการทดลองมาเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางฤทธ์ิตานออกซิเดชันและสารประกอบฟนอลลิกรวม 

แสดงดังภาพท่ี 4  พบวา ปริมาณสารประกอบฟนอลลิกมีความสัมพันธกับฤทธ์ิตานออกซิเดชัน ท้ังโดยวิธี FRAP และ 

ORAC  
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            (ก)             (ข)  

 ภาพท่ี 4 ความสัมพันธระหวางผลการทดสอบปริมาณฟนอลลิกรวมและฤทธ์ิตานออกซิเดชัน โดยวิธี  

  (ก) FRAP และ (ข) ORAC 

 

4. ผลการทดสอบการสรางคอลลาเจน 

เซลลไฟโบรบลาสตท่ีบมกับวิตามินซีมีการสรางคอลลาเจนเพ่ิมข้ึนอยางชัดเจน และในกลุมสารตัวอยางเพ่ิม

การสรางคอลลาเจนท่ีแตกตางกัน โดยสารตัวอยางท่ีสกัดดวยเมทานอลมีความสามารถกระตุนเซลลไฟโบรบลาสตใหสราง

คอลลาเจนไดดีกวาสารตัวอยางท่ีสกัดดวยนํ้า โดยในกลุมสารตัวอยางท่ีสกัดดวยเมทานอล ซึ่งไดแก A-L-M พบวามีคารอย

ละสรางคอลลาเจน (% collagen synthesis) สูงสุดเมื่อเทียบกับตัวควบคุม เทากับ 11.35 รองลงมาคือ A-D-M, R-L-M 

และ R-D-M ท่ีมีคารอยละสรางคอลลาเจนของเซลล เทากับ 9.08, 8.91 และ 7.10 ตามลําดับ โดยพบวาความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม (p<0.05) นอกจากน้ี เซลลท่ีทดสอบกับกลุมตัวอยางท่ีสกัดดวย

นํ้ากลั่น น่ันคือ A-L-DW ซึ่งมีคารอยละการสรางคอลลาเจน เทากับ 8.83 ก็มีความแตกตางกับกลุมควบคุมอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติเชนกัน (p<0.05)  สวนเซลลท่ีทดสอบกับกลุมตัวอยางอ่ืนๆ ท่ีสกัดดวยนํ้า ไดแก A-D-DW, R-L-DW 

และ R-D-DW มีคารอยละการสรางคอลลาเจน เทากับ 2.65, 2.24 และ 0.93 ตามลําดับ ซึ่งแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิตเิมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม (p>0.05) แสดงดังภาพท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 5 ผลการทดสอบการสรางคอลลาเจนของเซลลไฟโบรบลาสตดวยสารสกัดตัวอยางท้ัง 8 ชนิด (n = 4) 
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 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางผลการทดสอบการสรางคอลลาเจนและปรมิาณสารประกอบฟนอลลิก รวมถึง

ฤทธ์ิตานออกซเิดชันของสารสกัดเมล็ดกาแฟคั่ว จากภาพท่ี 6 แสดงใหเห็นวา การสรางคอลลาเจนมีความสัมพันธปริมาณ

สารประกอบฟนอลลิก และมีความสัมพันธกับฤทธ์ิตานออกซิเดชัน ท้ังโดยวิธี FRAP และ ORAC ดวยเชนกัน  
 

 

 

 

 

 

 

 

        (ก)               (ข)                (ค) 

 ภาพท่ี 6 ความสัมพันธระหวางการทดสอบการสรางคอลลาเจน กับ (ก) ปริมาณฟนอลลิกรวม และฤทธ์ิตาน 

  ออกซเิดชัน โดยวิธี (ข) FRAP และ (ค) ORAC 

 

5. ผลการทดสอบความสามารถในการเคลื่อนท่ีของเซลลผิวหนัง 

ผลการทดสอบความสามารถในการเคลื่อนท่ีของเซลลผิวหนังของสารสกัดเมล็ดกาแฟคั่ว ดังตารางท่ี 2 แสดง

คารอยละการเคลื่อนท่ีของเซลล ณ ชวงเวลา 0, 12, 18, 24 และ 30 ช่ัวโมง ของ 2 กลุม (รอบการทดสอบ) ไดแก กลุม

สารสกัดกาแฟอาราบิกาและกลุมสารสกัดกาแฟโรบัสตา เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุม  

  

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบความสามารถในการเคลื่อนท่ีของเซลลผิวหนัง ของสารสกัดกาแฟอาราบิกาและโรบัสตา ณ  

   เวลา 0, 12, 18, 24 และ 30 ช่ัวโมง (n = 3) 

ชนิดสารสกัด 
รอยละการเคลื่อนที่ของเซลล ณ เวลา 

0 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 18 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 30 ชั่วโมง 

Negative Control I 0 16.9±4.9 32.3±5.0 46.8±2.0 59.0±2.0 

Ascorbic acid I 0 25.2±3.2* 58.3±0.6* 70.9±4.5* 85.5±3.5* 

A-L-Dw 0 17.1±4.9 34.7±9.2 50.8±5.3 70.7±1.5* 

A-L-M 0 27.4±7.4* 42.8±6.5* 61.0±2.2* 76.7±2.0* 

A-D-Dw 0 11.5±4.7 26.7±8.6 39.9±4.4 55.8±6.0 

A-D-M 0 20.1±5.4 31.9±1.4 43.2±3.7 66.5±2.3 

Negative Control II 0 15.2±2.2 29.0±2.4 44.1±1.9 59.3±3.7 

Ascorbic acid II 0 26.3±5.4* 49.1±8.9* 56.5±12.1* 81.8±4.7* 

R-L-Dw 0 12.0±3.8 24.3±2.9 35.9±1.6 62.4±1.8 

R-L-M 0 23.2±4.7* 43.3±12.2* 58.9±8.0* 73.5±1.1* 

R-D-Dw 0 7.8±2.0* 21.9±8.4* 33.8±11.0* 48.5±7.3* 

R-D-M 0 16.2±3.8 33.3±3.7 49.0±9.6 67.0±3.7* 

*แตกตางจากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) เมื่อเทียบกับกลุมควบคุม ณ ชวงเวลานั้น  
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 เมื่อพิจารณาแนวโนมในการเคลื่อนท่ีของเซลลผิวหนังของสารสกัดเมล็ดกาแฟคั่ว ดังภาพท่ี 8 จะเห็นไดวารอย

ละการเคลื่อนท่ีของเซลลผิวหนัง (%cell migration) ณ เวลา 12, 18, 24 และ 30 ช่ัวโมง มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 

น่ันคือเมื่อเวลาผานไป เซลลผิวหนังท้ังสองดานมีการเคลื่อนตัวเขามาชิดกันของเซลล  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (ก)       (ข) 

 ภาพท่ี 8 แนวโนมการเคลื่อนตัวของเซลล ณ เวลา 0, 12, 18, 24 และ 30 ช่ัวโมง ของกลุม (ก) สารสกัดกาแฟ 

  อาราบิกา (ข) สารสกัดกาแฟโรบัสตา และตัวอยางควบคุม (n = 3) 

  

เมื่อนําขอมูลรอยละการเคลื่อนท่ีของเซลลผิวหนังทุกกลุมตัวอยางเปรียบเทียบ ณ ช่ัวโมงสุดทายของการทดสอบ 

จะเห็นไดวา กลุมสารทดสอบท่ีสกัดดวยเมทานอลมีรอยละการเคลื่อนท่ีของเซลลสูงกวากลุมสารทดสอบท่ีสกัดดวยนํ้ากลัน่ 

ในทุกกลุมตัวอยาง ซึ่งสารสกัด A-L-M มีรอยละการเคลื่อนท่ีของเซลลสูงสุดคือรอยละ 76.7 รองลงมาคือ สารสกัด R-L-M 

ท่ีมีรอยละการเคลื่อนท่ีของเซลล เทากับ 73.5 ซึ่งคอนขางสูงใกลเคียงกัน นอกจากน้ียังพบสารสกัดอ่ืนๆ ท่ีมีรอยละการ

เคลื่อนท่ีของเซลลสูงกวาตัวอยางควบคุม ไดแก สารสกัด A-L-DW, R-D-M และ A-D-M โดยมีคารอยละเทากับ 70.7, 

67.0 และ 66.5 ตามลําดับ แตกตางจากตัวอยางควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวนสารสกัด R-L-DW และ 

A-D-DW มีรอยละการเคลื่อนท่ีของเซลล เทากับ 62.4 และ 55.8 ตามลําดับ พบวาไมแตกตางจากกลุมควบคุม (p>0.05) 

ในขณะท่ีสารสกัด R-D-DW มีคารอยละการเคลื่อนท่ีของเซลลต่ําสดุ เทากับ 48.5 ซึ่งต่ํากวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p<0.05) แสดงดังภาพท่ี 9 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ภาพท่ี 9 เปรียบเทียบแนวโนมการเคลื่อนของเซลลท่ีระยะเวลา 30 ช่ัวโมง ในการทดสอบความสามารถ 

  ในการเคลื่อนท่ีของเซลลผิวหนัง (n = 3) 

* 
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 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางการเคลื่อนท่ีของเซลลและคุณสมบัติในการสรางคอลลาเจนของสารสกัด ดัง

ภาพท่ี 10 พบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แสดงใหเห็นวา การเคลื่อนท่ีของเซลลผิวหนัง จะ

ข้ึนอยูกับการสรางคอลลาเจนของเซลลน่ันเอง 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพท่ี 10  ความสัมพันธระหวางผลการทดสอบการสรางคอลลาเจนและการเคลื่อนท่ีของเซลลไฟโบรบลาสต 

 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

 เมล็ดกาแฟคั่วมีสารองคประกอบสําคัญท่ีมีฤทธ์ิในการตานอนุมูลอิสระ โดยเฉพาะสารประกอบในกลุมฟนอลิก 

จากการทดสอบหาปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม ดวยวิธี Folin-Ciocalteu พบวา สารตัวอยางท่ีสกัดดวยเมทานอลมี

ปริมาณสารประกอบฟนอลิกท่ีสูงกวาตัวอยางท่ีสกัดดวยนํ้ากลั่นในทุกกลุมตัวอยาง โดยมีคาสูงสุดในตัวอยางสารสกัด A-L-

M รองลงมาคือ R-L-M เชนเดียวกันเมื่อวิเคราะหปจจัยในเรื่องของระดับการคั่ว ก็พบวา สารสกัดท่ีคั่วระดับเขม มีปริมาณ

สารประกอบฟนอลิกรวมต่ํากวาสารสกัดท่ีคั่วระดบัออน สอดคลองกับคุณสมบัติของฟนอลิก ซึ่งเปนสารประกอบท่ีไมคงตวั

และสลายตัวไดงาย เมื่อถูกความรอนหรือท่ีอุณหภูมิสูงกวา 80 องศาเซลเซียส (Hecimovic et al., 2011) สําหรับการ

ทดสอบฤทธ์ิตานออกซิเดชันของสารสกัดเมล็ดกาแฟคั่ว ใชวิธีวิเคราะหความสามารถของสารตานอนุมูลอิสระท่ีแตกตางกัน 

2 กลไก ไดแก วีธี FRAP ซึ่งอาศัยหลักการใหอิเล็กตรอนแกอนุมูลอิสระ และ ORAC ซึ่งอาศัยหลักการถายเทไฮโดรเจน

อะตอม ผลการทดลอบแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของสารสกัดเมล็ดกาแฟคั่วท้ัง 2 กลไก ซึ่งมี

แนวแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน โดยสารตัวอยางท่ีสกัดดวยเมทานอล มีฤทธ์ิตานออกซิเดชันสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับ

ตัวอยางท่ีสกัดดวยนํ้ากลั่น โดยมีคาสูงสุดในตัวอยางสารสกัด A-L-M สอดคลองกับผลการศึกษาปริมาณสารประกอบฟนอ

ลิกรวม ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความสัมพันธ พบวา ปริมาณสารประกอบฟนอลลิกมีความสัมพันธกับฤทธ์ิตาน

ออกซิเดชัน ท้ังโดยวิธี FRAP และ ORAC อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังภาพท่ี 20 แสดงใหเห็นวาฤทธ์ิตาน

ออกซิเดชันดังกลาว สวนหน่ึงอาจมีผลมาจากปริมาณสารประกอบฟนอลลิก ซึ่งเปนสารองคประกอบหลักท่ีพบในเมล็ด

กาแฟ   

 ในการทดสอบการสรางคอลลาเจนของเซลลไฟโบรบาสลตจะใชอาหารเลี้ยงเซลลชนิด DMEM ท่ีปราศจากซีรัม 

เน่ืองจาก fetal bovine serum (FBS) ซึ่งโดยปกติมีการเติมในอาหารเลี้ยงเซลล อาจมีผลตอการเจริญของเซลลและ

รบกวนการทดสอบได จากผลการศึกษาพบวา กลุมสารตัวอยางท่ีสกัดดวยเมทานอลทุกตัวอยาง มีคารอยละสรางคอลลา

เจนของเซลล (% collagen synthesis) สูงกวาสารตัวอยางท่ีสกัดดวยนํ้ากลั่น และแตกตางจากกลุมควบคุมอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยสารสกัด A-L-M มีคารอยละการสรางคอลลาเจนของเซลลสูงสดุ แสดงใหเห็นวา กลุมสาร

ตัวอยางท่ีสกัดดวยเมทานอล มีคุณสมบัติชวยใหเซลลไฟโบรบลาสตสรางคอลลาเจนไดดกีวาสารตัวอยางท่ีสกัดดวยนํ้ากลัน่ 

ดังน้ัน อาจเปนไปไดวาสารสกัดเมล็ดกาแฟคั่ว มีสวนชวยกระตุนเซลลไฟโบรบลาสตใหมีการสรางคอลลาเจน ในกระบวน

การหายของแผลในระยะท่ีมีการสรางเน้ือเยื่อใหม นอกจากน้ีในระยะท่ีมีการสรางเน้ือเยื่อใหมจะมีการสรางเน้ือเยื่อบุผิว 
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พรอมกับมีการแบงตัวของเซลลและเคลื่อนเขามาชิดกันของขอบบาดแผล ซึ่งในการศึกษา ไดมีการทดสอบคุณสมบัตกิาร

เคลื่อนท่ีของเซลลผิวหนัง โดยวิธี scratch test และประเมินการเคลื่อนท่ีเขามาชิดกันของเซลล (cell migration) ในแต

ละชวงเวลา จากผลการทดสอบแสดงใหเห็นถึงความสามารถของสารสกัดเมล็ดกาแฟคั่วในการเคลื่อนท่ีของเซลลไฟโบรบ

ลาสต จากรอยละการเคลื่อนท่ีของเซลลท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง น่ันคือเมื่อเวลาผานไปเซลลผิวหนังท้ังสองดานมี

การเคลื่อนตัวเขามาชิดกันของเซลล เสมือนกับเคลื่อนเขามาชิดกันของขอบบาดแผลน่ันเอง ท้ังน้ีการเคลื่อนท่ีเขามาชิดกัน

ของเซลลดังกลาว ไมไดเกิดจากการเพ่ิมจํานวนของเซลล (cell proliferation) เน่ืองจากผลการทดสอบความเปนพิษตอ

เซลลโดยวิธี sulforhodamine B (SRB) ไมพบการเพ่ิมจํานวนเซลลท่ีมากกวาตัวอยางควบคุม (ไมไดแสดงผลการทดสอบ) 

โดยผลการทดสอบ กลุมสารทดสอบท่ีสกัดดวยเมทานอล มีรอยละการเคลื่อนท่ีของเซลลมากกวากลุมตัวอยางท่ีสกัดดวย

นํ้ากลั่น ในทุกกลุมตัวอยาง ในสวนของสารสกัด R-D-DW ท่ีพบวามีรอยละการเคลื่อนท่ีของเซลลต่ํากวากลุมควบคุมน้ัน 

อาจเปนไปไดวา สารสกัดดังกลาวมีความสามารถกระตุนเซลลไฟโบรบลาสตในการสรางคอลลาเจนไดต่ํามากเมื่อเทียบกับ

สารสกัดกลุมอ่ืน จากผลการทดสอบการสรางคอลลาเจน ดังภาพท่ี 5 จึงสงผลใหมีการเพ่ิมจํานวนของเซลลผิวหนังไดนอย

และไดผลรอยละการเคลื่อนท่ีของเซลลต่ํามากน่ันเอง นอกจากคุณสมบัติในการสรางคอลลาเจนจะมีความสัมพันธกับการ

เคลื่อนท่ีของเซลลผิวหนัง แสดงดังภาพท่ี 10 การสรางคอลลาเจนยังมีความสัมพันธกับฤทธ์ิตานออกซิเดชันและปริมาณ

สารประกอบฟนอลิกรวม ดังท่ีไดกลาวไป แสดงดังภาพท่ี 6 จึงเปนไปไดวา การเคลื่อนท่ีของเซลลผิวหนังอาจมีผลมาจาก

ฤทธ์ิตานออกซิเดชันเชนกัน 

 จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของสารสกัดเมล็ดกาแฟคั่ว ซึ่งสัมพันธกับ

ปริมาณสารประกอบฟนอลิก รวมถึงความสามารถของสารสกัดในการกระตุนเซลลไฟโบรบลาสตใหมีการสรางคอลลาเจน 

ซึ่งสัมพันธกับความสามารถในการเคลื่อนท่ีของเซลลผิวหนัง จากการศึกษายังพบความสัมพันธระหวางการสรางคอลลา

เจนของเซลลกับฤทธ์ิตานออกซิเดชันและปริมาณฟนอลิกรวม ซึ่งคาดวาคุณสมบัติดังกลาวมีสวนชวยในการเคลื่อนท่ีของ

เซลลผิวหนังและสงผลใหกระบวนการหายของแผลเกิดไดเร็วข้ึน นอกจากน้ีระดับการคั่วและชนิดการสกัด ถือเปนปจจัยท่ี

มีผลตอปริมาณและฤทธ์ิของสารสกัดทดสอบท่ีได โดยพบวา สารสกัดเมล็ดกาแฟชนิดคั่วออน ท่ีสกัดดวยเมทานอล ใหผล

ของปริมาณสารสําคัญ สารประกอบฟนอลลิกรวม ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ รวมไปถึงความสามารถในการสรางคอลลาเจน

และการเคลื่อนท่ีของเซลลไฟโบรบลาสต ไดดีกวาตัวอยางอ่ืน ซึ่งจากองคความรูดังกลาวจึงสามารถใชเปนขอมูลสนับสนุน

อีกคุณสมบัติหน่ึงของเมล็ดกาแฟคั่วและยังสามารถนําไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑท่ีมีวัตถุประสงคในการสมานแผล ซึ่งอาจ

เปนผลิตภัณฑอีกทางเลือกหน่ึงของผูบริโภคตอไปในอนาคต  
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