น้ามันมะพร้าว กับ การลดน้าหนัก
น้ามันมะพร้าว (coconut oil) คือน้ามันทีไ่ ด้จากการสกัดแยกน้ามันจากเนื้อผลของต้น มะพร้าว (Cocos nucifera L.)
ซึง่ เป็ นพืชในตระกูลปาล์ม (Arecaceae หรือ Palmae) ผลิตภัณฑ์น้ามันมะพร้าวทีจ่ าหน่ายในท้องตลาดและได้รบั ความสนใจ
ในขณะนี้ คือ virgin coconut oil ซึง่ หมายถึงน้ามันมะพร้าวทีใ่ ช้วธิ กี ารสกัดแยกจากเนื้อมะพร้าวโดยไม่ผ่านกระบวนการทีใ่ ช้
ความร้อนสูงและไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปทางเคมี วิธที ใ่ี ช้ในการเตรียม virgin coconut oil เช่น วิธบี บี เย็น เป็ นต้น
องค์ประกอบหลักของน้ามันมะพร้าวเป็ นกรดไขมันอิม่ ตัว (มากกว่า 90% จากปริมาณกรดไขมันทัง้ หมด ) แต่กรด
ไขมันอิม่ ตัวส่วนใหญ่ทพ่ี บในน้ามันมะพร้าวนัน้ เป็ น กรดไขมัน ทีม่ ขี นาดโมเลกุล ปานกลาง (medium chain fatty acid) เช่น
กรดลอริก (lauric acid) ซึง่ เมื่อรับประทานและถูกดูดซึมเข้าสูร่ ่างกาย แล้ว จะถูกเผาผลาญได้ดี จึงถูกสะสมในเนื้อเยื่อไขมัน
(adipose tissue) ได้น้อยกว่ากรดไขมันทีม่ ขี นาดโมเลกุลยาว (long chain fatty acid) เช่น กรดไลโนเลอิก (linoleic acid) ซึง่
เป็ นกรดไขมันไม่อมิ่ ตัวทีพ่ บมากในน้ามันถัวเหลื
่ อง เป็ นต้น (1, 2)
จากคุณสมบัติดงั กล่าวของน้ามันมะพร้าว ส่งผลให้น้ามันมะพร้าวได้รบั ความสนใจจากผูบ้ ริโภค ในการรับประทาน
เพื่อช่วยลดความอ้วน จากรายงานการศึกษาทางคลินกิ (randomised, double-blind, clinical trial) ในประเทศบราซิล (3) ทา
การทดสอบเปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่มทีร่ บั ประทานน้ามันมะพร้าวและกลุ่มทีร่ บั ประทานน้ามันถัว่ เหลืองในผูห้ ญิงทีม่ ภี าวะ
อ้วนลงพุง (abdominal obesity) มีอายุระหว่าง 20-40 ปี (กลุ่มละ 20 คน) รับประทาน 30 มล.ต่อวัน เป็ นเวลา 12 สัปดาห์
ระหว่างการทดสอบ ผูท้ ดสอบทุ กคนจะได้รบั อาหารพลังงานต่า (hypocaloric diet) และออกกาลังกาย 4 วัน/สัปดาห์ หลัง
สิน้ สุดการทดลองพบว่า น้ามันมะพร้าวไม่ทาให้น้าหนักตัว และ body mass index (BMI) เปลีย่ นแปลงเมื่อเทียบกับก่อนเริม่
การทดลอง เมื่อดูผลการเปลีย่ นแปลง ของระดับไขมันในเลือด พบว่า กลุ่มทีไ่ ด้รบั น้ามันมะพร้าว ไม่มกี ารเปลีย่ น แปลงของ
ระดับคลอเลสเตอรอลรวมและ ไขมันตัวร้าย (LDL) แต่ มรี ะดับ ไขมันตัวดี (HDL) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.03 ในขณะทีก่ ลุ่มทีไ่ ด้รบั
น้ามันถัวเหลื
่ อง มีระดับคลอเลสเตอรอลรวมและไขมันตัวร้าย (LDL) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.45 และ 23.48 ตามลาดับ และมีระดับ
ไขมันตัวดี (HDL) ลดลงร้อยละ 12.62 เมื่อเทียบกับก่อนเริม่ การทดลอง อย่างไรก็ตามระดับไตรกลีเซอไรด์ของทัง้ สองกลุ่มไม่
เปลีย่ นแปลง
แม้การศึกษานี้จะแสดงให้เห็นว่าน้ามันมะพร้าวไม่ได้มผี ลต่อการลดลงของน้าหนักตัวของกลุ่มทดลอง และไม่ทาให้
ระดับไขมันทีส่ มั พันธ์กบั การเกิ ดโรคหัวใจและหลอดเลือด (คลอเลสเตอรอลรวม ไขมันตัวร้าย (LDL) และไตรกลีเซอไรด์ )
เพิม่ ขึน้ อีกทัง้ ยังช่วยเพิม่ ระดับไขมัน ตัวดี (HDL) ทีช่ ่วยลดอัตราการเกิดโรคดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ทาการ
ทดสอบใน กลุ่มคนจานวน น้อย และระยะเวลาทีท่ ดลองก็เป็ นเพียงช่วงสัน้ ๆ (12 สัปดาห์ ) นอกจากนัน้ การได้รบั อาหาร
พลังงานต่าและการออกกาลังกายสม่าเสมอ (4 วัน/สัปดาห์) ก็นบั เป็ นปจั จัยร่วมสาคัญที่ อาจส่ง เสริม ให้ผลการทดลองเป็ นไป
ในทางทีด่ ี จึงควรมีการศึกษาเพิม่ เติมเพื่อดูผลของน้ามันมะพร้าวต่อการลดน้าหนักและ การสะสมของระดับไขมันดังกล่าว ใน
ระยะยาว ดังนัน้ จากข้อมูลทีม่ ใี นขณะนี้จงึ ยังไม่เพียงพอทีจ่ ะสรุปได้ว่าน้ามันมะพร้าวมีผลต่อการลดน้าหนัก หรือจะส่งผลดีต่อ
ระดับไขมันทีส่ มั พันธ์กบั การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และหากจะให้แนะนาถึงหนทางทีด่ แี ละปลอดภัยทีส่ ดุ ในขณะนี้
สาหรับผูท้ ต่ี อ้ งการลดน้าหนักก็คงจะหนีไม่พน้ การควบคุมอาหารและออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
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