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น้ํามันมะพราว (Coconut oil) ซึ่งสกัดจากเน้ือ (Kernel) ของมะพราว (Cocoa 

nucifera) ไดรับความสนใจและมีการแนะนําใหนํามาใชการรักษาโรคอัลไซมเมอร ใน
น้ํามันมะพราวมีกรดไขมันสายปานกลาง (Medium chain triglycerideds, MCTs ) ซึ่งมี
จํานวนคารบอน 8-12 อะตอมไดแกกรดลอริก ( C=12) กรดคาปริก (C=10) กรดคาไพร
ลิก(C=10) และกรดคาโปรอิก (C=8) รวมกันประมาณ 62.5 %  ไขมันซึ่งมีกรดไขมันสาย
ปานกลางเมื่อเขาสูรางกายสามารถเขาสูตับไดโดยตรงไมตองอาศัยน้ําดีในการยอย 

โดยทั่วไปรางกายไดรับพลังงานจากกลูโคส เมื่อกลูโคสลดลงเชนในกรณี
ขาดอาหารหรืออดอาหาร ตับจะสราง ketone bodies ซึ่งไดแก acetoacetate  beta-
hydroxybutyrate และacetone จากไขมันที่รางกายสะสมไวเพ่ือเปนแหลงพลังงานแทน 

ในผูที่เปนโรคอัลไซมเมอรนั้นการเผาผลาญกลูโคสลดลงจึงมีผลตอการ
ทํางานของสมอง มีผูเสนอใหใชน้ํามันมะพราวซึ่งจะทําใหเกิดการสรางคีโตนเพ่ือเปน
แหลงพลังงานของสมองและกลาววาผูที่มีภาวะสมองเสื่อมสามารถใชคีโตนไดดีกวา
กลูโคส ซึ่งทฤษฎีนี้ยังไมเปนที่ยอมรับมากนักในหมูแพทยที่รักษาโรคอัลไซมเมอรและ
นักวิจัย 

การทําใหเกิดภาวะคีโตซิสในรางกายนั้นสามารถทําไดโดยการใหอาหารท่ี
เรียกวา Ketogenic diet  ซึ่งเปนอาหารที่มีไขมันสูง คารโบไฮเดรตและโปรตีนตํ่า เพ่ือให
รางกายใชไขมันเปนแหลงพลังงานหลักเพ่ือทําใหเกิดการสรางคีโตนข้ึน มีการใชอาหาร
นี้ในการรักษาโรคลมชกัมาเปนระยะเวลานานโดยเฉพาะในเด็กที่ไมคอยตอบสนองตอ
การใชยาและตอมาพบวาการใช MCTs oil แทนไขมันที่ใชตามปกติจะทําใหการดูดซึม
เร็วกวา และทําใหอาหารมีรสชาติดีกวา เกิดภาวะคีโตซิสไดเร็วกวาสามารถปองกันการ
ชักได 

 มีรายงานการศึกษาถึงผลของการใช Ketogenic diet  ในผูสูงอายุที่เปน
โรคอัลไซมเมอรและมีความจําเสื่อมเล็กนอยจํานวน 23 คน เปนเวลา 6 สัปดาห โดยให



อาหารท่ีมีคารโบไฮเดรตตํ่าซ่ึงจะทําใหมีระดับคีโตนเพ่ิมข้ึน พบวาทําใหผูปวยมีความจํา
ดีข้ึนกวาอาหารท่ีมีคารโบไฮเดรตสูง และอีกการศึกษาหนึ่งเปนการศึกษาทางคลินิก
เบื้องตนในผูปวยอัลไซมเมอรหรือผูปวยความจําเส่ือมอยางออนจํานวน 20 คน โดยให
ดื่มเครื่องดื่ม MCTs เมื่อทดสอบความจําพบวาผูปวยมีความจําบางอยางดีข้ึนและพบวามี
ระดับ beta-hydroxybutyrate สูงข้ึนอยางเฉียบพลันภายใน 90 นาท ีหลังการศึกษาทั้ง 2 
ครั้ง ซึ่งเกิดข้ึนเฉพาะผูปวยจํานวน 9 คนที่ไมมี apolipoprotein E เทาน้ัน  

ปจจุบันมีอาหารทางการแพทย (Medical food) ที่ชื่อวา Axona®  มี
สารสําคัญคือกรดคาไพรลิกซึ่งเปนกรดไขมันสายปานกลาง มีการศึกษาทางคลินิกโดย
ใชชื่อวา Ketasyn [AC-1202] โดยทําการศึกษาในผูปวยอัลไซมเมอรอยางออนและปาน
กลาง จํานวน 152 คน เปนเวลา 90 วัน แบบ randomized double-blind ใน phase 2 โดย
ให Axona® วันละ10-20 กรัมหรือยาหลอก ในวันท่ี 45 ทางผูผลิตรายงานวาผูปวยที่
ไดรับ Axona® สามารถทําแบบทดสอบความจําไดดีกวา และในวันที่ 90 และหลังจาก
หยุดให Axona® แลวคือในวันที่ 104 พบวาผูปวยที่ไมมี apolipoprotein E gene  และ
ไดรับ Axona® มีความจําดีกวาผูที่ไดรับยาหลอก ทั้งสองครั้ง แตอยางไรก็ตามทางผูผลิต
ไมไดทําการศึกษาตอใน phase 3 ซึ่งตองทําในผูปวยอัลไซมเมอรจํานวนมากข้ึนจึงจะ
สามารถผานการอนุมัติขององคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาใหข้ึนทะเบียนเปน
ยาได ดังน้ันจึงยังไมมีหลักฐานเพียงพอท่ีจะสรุปไดวาอาหารทางการแพทย Axona® ใช
รักษาโรคอัลไซมเมอรได 

สําหรับการใชน้ํามันมะพราวในการรักษาโรคอัลไซมเมอรนั้น ยังไมพบวามี
รายงานการวิจัยหรือบทความตีพิมพที่กลาวถึงการศึกษาทางคลินิกที่ประเมินไดวา
สามารถใชรกัษาโรคอัลไซมเมอร  จึงนาจะมีการสงเสริมใหมีการวิจัยทางคลินิกที่นํา
น้ํามันมะพราวมาใชในการรักษาโรคอัลไซมเมอรโดยตรงเพื่อจะไดทราบถึงปริมาณท่ี
เหมาะสมและปลอดภัยรวมถึงผลขางเคียงตางๆท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบทางเดินอาหาร
หรือปริมาณไขมันในเลือด เพ่ือสรางความเชื่อมั่นใหกับผูปวยและเปนแนวทางใหมใน
การรักษาโรคอัลไซมเมอรตอไป  
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