
FISH Collagen 

การแปรรูปสัตว์น ้า ท ำให้
เกิดเศษเหลือประมำณร้อยละ 
50-70 ของวัตถุดิบเริ่มต้น ซึ่ง
ขึ้นกับกระบวนกำรผลิตท่ีใช้
และชนิ ดของผลิตภัณ ฑ์ ท่ี
ต้องกำร โดยเศษเหลือเหล่ำนี้
ประกอบไปด้วยส่วนหัว ไส้พุง 

หนัง ก้ำง และเกล็ดปลำ ปกติเศษเหลือดังกล่ำวมักใช้ท ำ
เป็นอำหำรสัตว์หรือปุ๋ย ซึ่งมีมูลค่ำต่ ำ ประมำณร้อยละ 30 
ของเศษเหลือเหล่ำนี้ คือ หนัง ก้ำง และเกล็ดปลำ ซึ่งมี
ปริมำณคอลลำเจนสูง ดังนั้น เศษเหลือจำกกำรแปรรูปสัตว์น้ ำ
จึงสำมำรถใช้เป็นทำงเลือกใหม่ส ำหรับกำรสกัดคอลลำเจนได้ 

คอลลำเจนเป็นโปรตีนท่ีพบมำกที่สุดในสัตว์มี
ประมำณร้อยละ 30 ของโปรตีนท้ังหมด โดยคอลลำเจนพบได้
ในส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย ได้แก่ เอ็น ผิวหนัง กระดูก เส้น
เลือด และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน มีกำรใช้ประโยชน์คอลลำเจนและ
เจลำตินในหลำกหลำยอุตสำหกรรม เช่น อำหำร เครื่องส ำอำง 
เภสัชกรรม วิศวกรรมเนื้อเยื่อ และทำงกำรแพทย์ เป็นต้น เดิม
แหล่งท่ีมำส ำคัญของคอลลำเจนในเชิงพำณิชย์ ได้แก่ หนัง 
และกระดูกของสัตว์บก เช่น วัว และสุกร แต่ในช่วงทศวรรษท่ี
ผ่ำนมำกำรผลิตคอลลำเจนจำกสัตว์บกมีปริมำณลดลง 
เนื่องจำกควำมกังวลเกี่ยวกับกำรระบำดของโรควัวบ้ำ (BSE) 
และโรคปำกเท้ำ (FMD) ในสัตว์บก นอกจำกนี้กำรใช้คอลลำเจน
จำกสุกรยังคงเป็นปัญหำส ำหรับบำงศำสนำอีกด้วย ดังนั้น จึงมี
ควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะต้องหำคอลลำเจนจำกแหล่งใหม่
ทดแทน เช่น หนังปลำ ก้ำงปลำ หรือเกล็ดปลำ ซึ่งเป็นเศษเหลือ
จำกอุตสำหกรรมกำรแปรรูปสัตว์น้ ำ  

 
 
 
 

คอลลำเจนมีโครงสร้ำงเป็นเกลียวสำมสำยของสำยโซ่โพลีเปป
ไทด์ท่ีมีล ำดับของกรดอะมิโนซ้ ำ ๆ กัน คือ Gly-X-Y โดยท่ี Gly 
คือไกลซีน X ส่วนใหญ่จะเป็นโพรลีน และ Y จะเป็นไฮดรอกซี่
โพรลีน ปัจจุบันมีกำรจ ำแนกคอลลำเจนได้ท้ังหมด 29 ชนิด 
(type I-XXIX) ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกันตำมองค์ประกอบของ
กรดอะมิโน ล ำดับของกรดอะมิโน โครงสร้ำง และคุณสมบัติ
เชิงหน้ำท่ี 

การสกัดคอลลาเจน  
กำรสกัดคอลลำเจนจำกสัตว์น้ ำประกอบด้วยสองขั้นตอน
หลัก คือ กำรท ำพรีทรีตเม้นท์ (pre-treatment) และกำร
สกัดคอลลำเจน โดยวัตถุดิบจะผ่ำนกำรท ำควำมสะอำดและ
กำรลดขนำด ซึ่งจะช่วยก ำจัดสิ่งปลอมปน และช่วยให้กำร
สกัดคอลลำเจนมีประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น จำกนั้นท ำกำร 
พรีทรีตเม้นท์เพื่อก ำจัดองค์ประกอบต่ำง ๆ ท่ีไม่ใช่คอลลำ
เจนออกไป ซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนท่ีไม่มีคอลลำเจน 
(non-collogenous proteins) ไขมัน รงควัตถุ และแร่ธำตุ
ต่ำง ๆ วิธีท่ีนิยมใช้ในกำรก ำจัดโปรตีนท่ีไม่ใช่คอลลำเจน
และรงควัตถุโดยใช้สำรละลำยด่ำง เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์
ควำมเข้มข้น 0.1 โมลำร์ ส ำหรับกำรก ำจัดแคลเซียมหรือ
สำรอนินทรีย์อื่น ๆ ในก้ำงและเกล็ดปลำ นิยมใช้สำรละลำย 
EDTA  ในขณะที่กำรก ำจัดไขมันใช้ตัวท ำละลำยอินทรีย์ เช่น 
บิวทิลแอลกอฮอล์ ส ำหรับวิธีกำรท่ีใช้ในกำรสกัดคอลลำเจน
แบ่งออกเป็น 4 วิธี ได้แก่ 1) กำรสกัดด้วยสำรละลำยเกลือ  
2) กำรสกัดด้วยสำรละลำยกรด 3) กำรสกัดด้วยเอนไซม์ 
และ 4) กำรสกัดโดยใช้คลื่นอัลตร้ำซำวด์ช่วย 
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ซึ่งวิธีกำรสกัดท่ีใช้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมำณผลผลิต
คอลลำเจน และคุณสมบัติของคอลลำเจนท่ีได้ ขั้นตอนท้ังหมด
จึงต้องท ำท่ีอุณหภูมิต่ ำ ประมำณ 4 องศำเซลเซียส เพื่อ
หลีกเลี่ยงกำรเสียสภำพธรรมชำติของคอลลำเจน 

 
การสกดัด้วยสารละลายเกลอื  

คอลลำเจนจำกสัตว์น้ ำสำมำรถสกัดได้โดยใช้
สำรละลำยเกลือ คอลลำเจนท่ีได้นี้เรียกว่ำ คอลลำเจนท่ี
ละลำยในเกลือ (salt-solubilised collagen, SSC) อย่ำงไร
ก็ตำม วิธีกำรนี้เหมำะส ำหรับสกัดคอลลำเจนจำกวัตถุดิบท่ี
เป็นเนื้อเย่ือท่ีสร้ำงใหม่ ท่ียังไม่มีกำรสร้ำงพันธะข้ำมระหว่ำง
โมเลกุลคอลลำเจน แต่ถ้ำวัตถุดิบเป็นเนื้อเยื่อท่ีเจริญเต็มท่ี
แล้ว คอลลำเจนท่ีสกัดได้จะมีปริมำณต่ ำหรือไม่มี เลย 
(Asghar and Henrickson, 1982) 

 
การสกัดด้วยสารละลายกรด 

เป็นวิธี ท่ีนิยมใช้กันอย่ำงกว้ำงขวำงในกำรสกัด
คอลลำเจนจำกเศษเหลือของสัตว์น้ ำเนื่องจำกมีต้นทุนต่ ำ
และประสิทธิภำพในกำรสกัดสูง ปกตินิยมใช้กรดอะซิติก
เข้มข้น 0.5 โมลำร์ ในกำรสกัด โดยคอลลำเจนท่ีสกัดได้
เรี ยกว่ ำ  คอลลำเจนท่ีละลำยในกรด ( acid-soluble 
collagen, ASC) ในสภำวะท่ีเป็นกรด โมเลกุลของคอลลำเจน
จะถูกเหนี่ยวน ำให้มีประจุบวก ดังนั้น จึงเกิดแรงผลักกัน
ระหว่ำงประจุบวกบนสำย tropocollagen ท ำให้กำร
ละลำยของโมเลกุลคอลลำเจนในสำรละลำยเพิ่มขึ้น นักวิจัย
หลำยคนรำยงำนว่ำ ได้สกัดคอลลำเจนโดยใช้กรดอะซิติก
จำกเศษเหลือของสัตว์น้ ำหลำยชนิด เช่น Pal et al. (2015) 
ท ำกำรสกัดคอลลำเจนจำกหนังปลำ Catla โดยใช้กรดอะซิติก
เข้มข้น 0.5 โมลำร์ เป็นเวลำ 72 ชั่วโมง พบว่ำ ได้ปริมำณ
ผลผลิตคอลลำเจน ร้อยละ 63.40 ต่อน้ ำหนักแห้ง  Duan et al. 
(2009) ได้สกัดคอลลำเจนจำกหนังปลำคำร์ป โดยใช้กรด 
อะซิติกเข้มข้น 0.5 โมลำร์ เป็นเวลำ 72 ชั่วโมง พบว่ำ  
ได้ปริมำณผลผลิตคอลลำเจนร้อยละ 41.3 ต่อน้ ำหนักแห้ง  
 
 
 

 
ในขณะที ่Matmaroh et al. (2011) ได้สกัดคอลลำเจนจำก
เกล็ดปลำหนวดฤำษี โดยใช้กรดอะซิติกเข้มข้น 0.5 โมลำร์ 
เป็นเวลำ 48 ชั่วโมง พบว่ำ ได้ปริมำณผลผลิตคอลลำเจน
ร้อยละ 0.46 ต่อน้ ำหนักแห้ง  และ  Chuaychan et al. 
(2015) ได้สกัดคอลลำเจนจำกเกล็ดปลำกะพง โดยใช้
กรดอะซิติกเข้มข้น 0.5 โมลำร์ เป็นเวลำ 48 ชั่วโมง พบว่ำ 
ได้ปริมำณผลผลิตคอลลำเจน ร้อยละ 0.38 ต่อน้ ำหนักแห้ง 
เป็นต้น นอกจำกกรดอะซิติกแล้ว ยังสำมำรถสกัดคอลลำเจน
ได้โดยใช้กรดอินทรีย์ชนิดอื่น ๆ เช่น กรดคลอโรอะซิติก  
กรดซิตริก กรดแลคติก หรือ กรดอนินทรีย ์เช่น กรดไฮโดรคลอริก 
มีรำยงำนว่ำ ผลผลิตคอลลำเจนขึ้นกับปัจจัยหลำยอย่ำง เช่น 
ชนิดของสัตว์น้ ำ อำยุของสัตว์น้ ำ และสภำวะต่ำง ๆ ท่ีใช้ใน
กำรสกัด เช่น ควำมเข้มข้นของกรด อัตรำส่วนของสำรละลำย
กรดต่อวัตถุดิบ อุณหภูมิท่ีใช้ในกำรสกัด และเวลำท่ีใช้ใน
กำรสกัด กำรสกัดคอลลำเจนจำกสัตว์น้ ำนิยมสกัดท่ีอุณหภูมิ 
4 องศำเซียส เป็นเวลำ 24–48 ชั่วโมง ถึงแม้ว่ำกำรเพิ่ม
ควำมเข้มข้นและสัดส่วนของกรด หรือ อุณหภูมิและเวลำท่ี
ใช้ในกำรสกัด จะท ำให้ได้ปริมำณผลผลิตคอลลำเจนท่ีสูงขึ้น 
แต่ก็ส่งผลกระทบต่อคุณภำพของคอลลำเจนด้วย เนื่องจำก
ท ำให้คอลลำเจนเกิดกำรเสียสภำพ  Benjakul et al. (2012) 
รำยงำนว่ำ กำรท ำกำรสกัดคอลลำเจนหลำยรอบต่อเนื่องกัน 
ให้ผลผลิตคอลลำเจนดีกว่ำเมื่อเทียบกับกำรสกัดคอลลำเจน
ครั้งเดียวโดยใช้ระยะเวลำนำน 
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การสกัดด้วยเอนไซม์  

ปกติกำรสกัดคอลลำเจนจะใช้สำรละลำยกรดอะซิติก
เพียงอย่ำงเดียวโดยไม่ใช้เอนไซม์ร่วมด้วย อย่ำงไรก็ตำม กำร
ใช้กรดอะซิติกเพียงอย่ำงเดียวยังไม่สำมำรถสกัดคอลลำเจน
ออกมำได้อย่ำงสมบูรณ์ จึงท ำให้กำรสกัดด้วยกรดเพียง
อย่ำงเดียวได้ปริมำณผลผลิตคอลลำเจนท่ีต่ ำกว่ำ ดังนั้น 
กระบวนกำรสกัดด้วยเอนไซม์จึงได้รับกำรพัฒนำขึ้นเพื่อเพิ่ม
ปริมำณผลผลิตคอลลำเจน มีเอนไซม์หลำยชนิดท่ีใช้เพื่อเพิ่ม
ปริมำณผลผลิตคอลลำเจน เช่น ทริปซิน (trypsin) เปปซิน 
(pepsin) และ คอลลำเจนเนส (collagenase) เป็นต้น โดย
เปปซินเป็นเอนไซม์ท่ีใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในกำรสกัด
คอลลำเจนจำกสัตว์น้ ำ เปปซินสำมำรถใช้ร่วมกับกรดอะซิติก
หรือใช้เพียงอย่ำงเดียวหลังจำกกำรสกัดด้วยกรดอะซิติก 
คอลลำเจนท่ีสกัดได้นี้เรียกว่ำ คอลลำเจนท่ีละลำยได้ใน 
เปปซิน (pepsin soluble collagen, PSC) นักวิจัยหลำยคน
รำยงำนว่ำ กำรใช้เปปซินในกำรสกัดคอลลำเจนจำกสัตว์น้ ำ
ช่วยเพิ่มปริมำณผลผลิตคอลลำเจน กำรสกัดคอลลำเจนโดย
ใช้เอนไซม์เปปซินร่วมด้วยเป็นวิธีท่ีมีศักยภำพในกำรสกัด
คอลลำเจนเนื่องจำกเหตุผลหลำยประกำร ดังต่อไปนี้   
1) เปปซินสำมำรถย่อยโปรตีนท่ีไม่ใช่คอลลำเจนได้ และ
โปรตีนท่ีไม่ใช่คอลลำเจนจะถูกก ำจัดไปในขั้ นตอนกำร
ตกตะกอนด้วยเกลือ และกำรท ำไดอะไลซีสจะช่วยเพื่อเพิ่ม
ควำมบริสุทธิ์ของคอลลำเจน 2) เปปซินสำมำรถย่อยส่วน 
telopeptides ของคอลลำเจนซึ่งท ำให้มันละลำยได้ง่ำยใน
สำรละลำยกรด ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรสกัด    
คอลลำเจน 3) กำรย่อยด้วยเปปซินจะช่วยลดกำรเกิดอำกำร
แพ้จำกส่วน telopeptide ในคอลลำเจน ซึ่งเป็นปัญหำท่ี
ส ำคัญในกำรใช้ประโยชน์คอลลำเจนทำงด้ำนอำหำรและยำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การสกัดโดยใช้คล่ืนอัลตร้าซาวด์ช่วย  

กำรใช้คลื่นอัลตรำโซนิก (ควำมถี่ 20 กิโลเฮิร์ทซ์ ท่ี
แอมพลิจูด 20–80 เปอร์เซนต์) เพื่อช่วยเพิ่มปริมำณผลผลิต
คอลลำเจนท่ีสกัดจำกสัตว์น้ ำ ส ำหรับขั้นตอนกำรสกัดโดยใช้
คลื่นอัลตร้ำซำวด์ช่วย วัตถุดิบสัตว์น้ ำจะถูกแช่ในกรดอะซิติก
เป็นเวลำ 12 ชั่วโมง ตำมด้วยกำรสกัดคอลลำเจนโดยใช้
คลื่นอัลตร้ำซำวด์ร่วมด้วย โดยปริมำณผลผลิตคอลลำเจน
ขึ้นอยู่กับค่ำแอมพลิจูดที่ใช้ และระยะเวลำในกำรสกัด  
Kim et al. (2013) รำยงำนว่ำ กำรสกัดคอลลำเจนจำก
หนังปลำกะพงขำวโดยใช้คลื่นอัลตร้ำซำวด์ร่วมด้วย ท ำให้ได้
ปริมำณผลผลิตคอลลำเจนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกระบวนกำร
สกัดโดยใช้กรดเพียงอย่ำงเดียว นอกจำกนี้ ยังมีรำยงำนว่ำ
กำรใช้คลื่นอัลตร้ำซำวด์ช่วยในกำรสกัด ไม่มีผลกระทบต่อ
โครงสร้ำงหลักของคอลลำเจน ดังนั้น วิธีกำรใช้คลื่นอัลตรำ
โซนิกช่ วยในกำรสกัด สำมำรถน ำไปประยุก ต์ ใช้ ใน
อุตสำหกรรมกำรผลิตคอลลำเจนได้ 
 

หลังจำกกระบวนกำรสกัดคอลลำเจน จะท ำกำร
ตกตะกอนคอลลำเจนในสำรละลำยเกลือเข้มข้น 2.6 โมล่ำร์ 
จำกนั้นน ำไปเหวี่ยงแยกตะกอนคอลลำเจนท่ีควำมเร็ว 
10,000-20,000 รอบต่อนำที อุณหภูมิ 4 องศำเซลเซียส 
เป็นเวลำ 60 นำที แล้วท ำให้คอลลำเจนบริสุทธิ์โดยกำรท ำ
ไดอะไลซีส จำกนั้นน ำไปท ำให้แห้งโดยใช้เครื่อง freeze-
drier 
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การใช้ประโยชน์ของคอลลาเจน  

คอลลำเจนสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลำยอุตสำหกรรม 
เช่น อำหำร กำรแพทย์ ทันตกรรม เครื่องส ำอำง และยำ ท้ังนี้ 
เนื่องจำกคอลลำเจนมีคุณสมบัติท่ีหลำกหลำยนั่นเอง โดยกำร
น ำไปใช้งำนมีหลำยรูปแบบด้วยกัน เช่น ผง สำรละลำยส ำหรับ
ฉีด แผ่นฟิลม์ ฟองน้ ำ และ ไฮโดรเจล 

 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

กำรสังเครำะห์คอลลำเจนของร่ำงกำยจะลดลงเมื่ออำยุ
เพิ่มขึ้น ท ำให้เนื้อเยื่อสูญเสียควำมยืดหยุ่น คอลลำเจนจึงมัก
ถูกใส่ลงในผลิตภัณฑ์และเครื่องด่ืมต่ำง  ๆกำรบริโภคคอลลำเจน
จะช่วยเพิ่มมวลกล้ำมเนื้อ ช่วยลดระยะเวลำกำรฟื้นตัวของ
กล้ำมเนื้อ และช่วยซ่อมแซมข้อต่อท่ีสึกหรอ (Hashim et al., 
2015) ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมเพื่อสุขภำพมีควำม
ต้องกำรเพิ่มมำกขึ้น จึงจ ำเป็นต้องมีกำรเติมส่วนผสมใหม่ ๆ 
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรทำงโภชนำกำรท่ีหลำกหลำย  
Bilek and Bayram (2015) ได้พัฒนำเครื่องด่ืมเพื่อสุขภำพ
จำกน้ ำส้ม แอปเปิ้ล และองุ่น ผสมไฮโดรไลซ์คอลลำเจน 
โดยไฮโดรไลซ์คอลลำเจนก ำลังเป็นท่ีนิยมในอุตสำหกรรม
อำหำร เนื่องจำกมีกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ปริมำณโปรตีน และปริมำณคอลลำเจน 

 
เครื่องส้าอาง  

คอลลำเจนเป็นส่วนประกอบหลักของผิวหนัง และช่วยให้
ผิวหนังคงรูปอยู่ได้ คอลลำเจนในผิวหนังจะลดลงตำมอำยุท่ี
เพิ่มขึ้น และกำรสัมผัสกับรังสีอัลตรำไวโอเลตเป็นอีกสำเหตุ
หนึ่ง ดังนั้น กำรใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำง และเวชภัณฑ์ท่ีอุดม
ไปด้วยคอลลำเจนจึงเป็นสิ่งส ำคัญท่ีจะช่วยชดเชยควำมสูญเสีย
ดังกล่ำว ปกติคอลลำเจนจะมีน้ ำหนักโมเลกุลสูงและไม่สำมำรถ
ดูดซึมเข้ำทำงผิวหนังได้ ดังนั้น ส่วนประกอบของเครื่องส ำอำง
จึงเลือกใช้คอลลำเจนไฮโดรไลซ์ ซึ่งเป็นคอลลำเจนท่ีผ่ำนกำร
ย่อยด้วยเอนไซม์ให้มีขนำดโมเลกุลท่ีเล็กลง ท ำให้สำมำรถ
ละลำยได้ในสำรละลำยท่ีมีค่ำ pH เป็นกลำง และง่ำยต่อกำรซึม
เข้ำสู่ผิวหนัง กำรเติมคอลลำเจน  ไฮโดรไลซ์ลงในเครื่องส ำอำง 
 
 
 
 

 
 
จะช่วยเพิ่มควำมชุ่มชื้น และนุ่มนวลของผิว คอลลำเจนท่ีได้จำก
สัตว์น้ ำมีศักยภำพท่ีจะใช้ เป็นส่วนผสมในอุตสำหกรรม
เครื่องส ำอำง เนื่องจำกช่วยรักษำควำมชุ่มชื้นของผิวหนัง ลด
รอยเหี่ยวย่น และป้องกันรังสียูวีได้อีกด้วย (Silva et al., 2014) 
 
การใช้คอลลาเจนในทางการแพทย์ 

คอลลำเจนจำกสัตว์น้ ำสำมำรถใช้เป็นวัสดุทำงเลือกส ำหรับ
กำรผลิตวัสดุทำงกำรแพทย์ เช่น แผ่นปิดเพื่อรักษำแผล 
รวมท้ังวัส ดุทำงจักษุวิทยำ และวัส ดุทดแทนกระดูก 
(Sionkowska et al., 2017) 
 
แผ่นปิดรักษาแผล 

โครงร่ำงของคอลลำเจนมีควำมสำมำรถในกำรดูดซับสำรคัด
หลั่งจำกบำดแผล จึงมักใช้ท ำเป็นแผ่นปิดแผล ซึ่งจะช่วย
รักษำควำมชุ่มชื้นของแผล ท ำให้แผลหำยเร็ว และช่วย
ป้องกันแรงกระแทกจำกภำยนอก แผ่นปิดคอลลำเจนมี
คุณสมบัติช่วยในกำรสร้ำงเนื้อเยื่อใหม่ เนื่องจำกมีรูพรุนสูง 
มีควำมสำมำรถในกำรซึมผ่ำนดี มีควำมเป็นพิษต่ ำ สำมำรถ
ยึดเกำะกับเซลล์ได้ดี และสำมำรถเข้ำกันกับร่ำงกำยได้ กำร
ผลิตแผ่นปิดคอลลำเจน ท ำโดยเตรียมคอลลำเจนในรูป
สำรละลำย จำกนั้นน ำไปท ำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ควำม
พรุนของแผ่นปิด คอลลำเจนจะขึ้นกับอัตรำกำรแช่เยือกแข็ง
สำรละลำยคอลลำเจนก่อนน ำไปท ำแห้ง และควำมเข้มข้น
ของคอลลำเจนในสำรละลำย Chandika et al. (2015) 
พัฒนำแผ่นปิดแผลจำกคอลลำเจนหนังปลำ  Japanese 
halibut (Paralichthys Olivaceus) โดยผสมกับอัลจิเนต
และไคโตซำน แผ่นปิดนี้มี โครงสร้ ำง ท่ี เป็นรูพรุน มี
ควำมสำมำรถในกำรพองตัวสูง และสำมำรถย่อยสลำยได้ 
ซึ่งเหมำะสมส ำหรับกำรน ำไปใช้กับเนื้อเยื่อ Cheng et al. 
(2017) เตรียมวัสดุชีวภำพจำกแมงกะพรุน (Rhopilema 
esculentum) ซึ่งเป็นคอลลำเจนชนิด type 1 ส ำหรับกำร
รักษำบำดแผล จำกกำรศึกษำพบว่ำ แผ่นปิดคอลลำเจนชนิดนี้ 
มีคุณสมบัติในกำรห้ำมเลือดได้อย่ำงรวดเร็ว เนื่องจำกมี
ควำมสำมำรถในกำรดูดซับของเหลว  Ullah et al. (2018) 
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ได้ผลิตแผ่นปิดคอลลำเจนจำกเกล็ดปลำนิล (Oreochromis sp.) 
ผสมกับไคโตซำนและกลีเซอรีนเพื่อใช้ในกำรฟื้นฟูเนื้อเยื่อท่ี
เสียหำย พบว่ำ คอลลำเจนช่วยเพิ่มควำมเป็นรูพรุน และ
กำรย่อยสลำยทำงชีวภำพของแผ่นปิดแผล 

 
แผ่นเมมเบรน 

เมมเบรนคอลลำเจนหรือฟิล์มคอลลำเจนมีควำมหนำเฉลี่ย 
0.01–0.5 มม. และขึ้นรูปโดยกำรท ำแห้ง  เมมเบรนเหล่ำนี้
มีคุณสมบัติเป็นตัวกั้นสภำพแวดล้อมจำกภำยนอก และ
สำมำรถฆ่ำเชื้อได้ เมมเบรนคอลลำเจนถูกน ำมำใช้ในกำร
รักษำโรคผิวหนัง เนื้อเยื่อกระจกตำ และช่วยเพิ่มควำม
แข็งแรงของเนื้อเยื่อและใช้เคลือบยำเพื่อให้มีกำรปลดปล่อยยำ
อยำ่งช้ำ ๆ Liu et al. (2017) ดัดแปลงเมมเบรนคอลลำเจน
โดยกำรผสมกับอัลจิเนตเพื่อปรับปรุงควำมคงตัวต่อควำม
ร้อน สมบัติเชิงกล และลดอัตรำกำรย่อยสลำยทำงชีวภำพ  

 
ด้านจักษุวิทยา  

คอลลำเจนใช้เป็นวัสดุทดแทนกระจกตำ ฟิล์มป้องกันตำ 
รวมท้ังใช้ไหมเย็บแผล เนื่องจำกควำมสำมำรถในกำรเข้ำกัน
ได้กับร่ำงกำย และสำมำรถย่อยสลำยได้ทำงชีวภำพ  

 
วัสดุทดแทนกระดูก 

คอลลำเจนเมื่อเปรียบเทียบกับสำรชีวโมเลกุลอื่น ๆ มีข้อ
ได้เปรียบเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกเป็นวัสดุชีวภำพท่ีมีโครงร่ำง
เป็นตำข่ำย มีรูพรุน และมีควำมสำมำรถในกำรยืดหยุ่น จึง
เหมำะส ำหรับกำรใช้งำนด้ำนชีวกำรแพทย์ท่ีหลำกหลำย คอลลำ
เจนมีส่วนช่วยในกำรรักษำกระดูกอ่อนและกระดูก โดยกำรเพิ่ม
จ ำนวนเซลล์ และสำมำรถสร้ำงเนื้อเยื่อท่ีเสียหำยจำกกำร
บำดเจ็บหรือกำรสึกหรอ ส ำหรับคุณสมบัติด้ำนเชิงกลของวัสดุท่ี
ใช้ทดแทนกระดูกมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง โดยคอลลำเจนสำมำรถใช้
ร่วมกับวัสดุชีวภำพอื่น ๆ เช่น ไฮดรอกซีอะพำไทต์ แคลเซียม
ฟอสเฟต ไคโตซำน และอัลจิเนต ซึ่งจะช่วยปรับปรุงคุณสมบัติ
ทำงเชิงกล  
 
 
 
 
 

 
และคุณสมบัติชีวภำพของคอลลำเจน  Aravamudhan et al. 
(2017) รำยงำนว่ำ เส้นใยนำโนของคอลลำเจน-เซลลูโลสท่ีมี
โครงสร้ำงเป็นรูพรุนขนำดเล็กคือทำงเลือกใหม่ส ำหรับกำร
ซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกท่ีบกพร่อง และช่วยเพิ่มควำม
หนำแน่นของกระดูก Wahl and Czernuszka (2006) 
รำยงำนว่ำ สำรประกอบคอลลำเจน-ไฮดรอกซีอะพำไทต์ มี
ศักยภำพท่ีใช้เป็นวัสดุในกำรทดแทนกระดูก ในขณะท่ี 
Murphy et al. (2010) ได้พัฒนำวัสดุทดแทนกระดูก โดย
ใช้คอลลำเจนผสมไกลโคสะมิโนไกลแคนท่ีมีรูพรุนขนำด 
325 ไมโครเมตร ซึ่งมีควำมสำมำรถในกำรยึดเกำะกับเซลล์
ได้ดีเมื่อเทียบกับขนำดรูพรุนอื่น ๆ 

 
ตัวปลดปล่อยยา 

ตัวปลดปล่อยยำท ำหน้ำท่ีทยอยปลดปล่อยตัวยำออกมำที
ละน้อย ท ำให้ระดับยำในเลือดมีควำมสม่ ำเสมอ ซึ่งเป็นกำร
เพิ่มระยะเวลำกำรออกฤทธิ์ ท ำให้ผู้ป่วยไม่จ ำเป็นต้องใช้ยำ
หรือรับประทำนยำบ่อย ๆ จึงช่วยลดควำมถี่ในกำรให้ยำ ซึ่ง
เจลคอลลำเจนสำมำรถท ำหน้ำท่ีเป็นตัวปลดปล่อยยำได้ 
โดย Calejo et al. (2012) ใช้คอลลำเจนจำกแมงกะพรุน
เป็นตัวปลดปล่อยโปรตีนไลโซไซม์ พบว่ำ คอลลำเจนท่ีท ำให้
อยู่ในรูปของอนุภำคทรงกลมขนำดเล็กสำมำรถปลดปล่อย
โปรตีนไลโซไซม์ออกมำอย่ำงช้ำ ๆ และโปรตีนไลโซไซม์
ยังคงท ำงำนได้หลังจำกกำรถูกปลดปล่อยออกมำแล้ว แสดง
ให้เห็นว่ำคอลลำเจนจำกสัตว์ทะเลมีศักยภำพท่ีจะน ำมำใช้
เป็นตัวปลดปล่อยยำ 

ดังนั้น เศษเหลือจำกอุตสำหกรรมกำรแปรรูปสัตว์น้ ำ 

เช่น หนังปลำ และเกล็ดปลำ สำมำรถน ำมำใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบ

ทำงเลือกส ำหรับกำรสกัดคอลลำเจนได้ ซึ่งจะเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำ

ให้แก่เศษเหลือท้ิงเหล่ำนี้ นอกจำกนี้ยังเป็นกำรช่วยลดปัญหำ

ขยะท่ีก ำลังสร้ำงปัญหำต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ในขณะนี้อีกด้วย โดย

คอลลำเจนท่ีสกัดได้สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในอุตสำหกรรม

ต่อเนื่องได้หลำยประเภท เช่น อำหำร กำรแพทย์ เภสัชกรรม 

ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร และเครื่องส ำอำง เป็นต้น 
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