
นํามะพร้าวอ่อน......เครืองดืมเพือสุขภาพจากธรรมชาติ 
รองศาสตราจารย์ วิมล ศรีศุข 

ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 นํามะพร้าวอ่อน เป็นเครืองดืมทีเป็นทีรู้จ ักของคนไทยและคนในประเทศแถบเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ และในรัฐฮาวายของประเทศสหรัฐอเมริกา ป ั จจุบันนํามะพร้าวอ่อนได้ร ับความนิยมเพิมขึนทั ว

โลก จัดเป็นเครืองดืมทีเติบโตเร็วทีสุดชนิดหนึง เนืองจากเป็นเครืองดืมจากธรรมชาติ รสชาติดี และมี

ประโยชน์ต่อสุขภาพ 

 นํามะพร้าวอ่อนเป็นส่วนของเอ็นโดเสปิร์ม (คือส่วนทีเป็นอาหารสะสมในเมล็ดเพือทจีะใชใ้นการ

งอกเป็นต้นใหม่) ทีได้จากผลมะพร้าวอายุประมาณ  เดือน มีค่าแคลอรี .  ต่อนํามะพร้าว  กรัม 

นํามะพร้าวประกอบด้วยนําประมาณร้อยละ , วิตะมิน บี ต่างๆ เช่น กรดนิโคตินิค (บี ) ( .  

ไมโครกรัม (มคก) ต่อ มิลลิลิตร (มล)),  กรดแพนโททินิค (บี )  ( .  มคก/มล), ไบโอติน ( .  มคก/

มล), ไรโบฟลาวิน (บี ) (ตํากว่า .  มคก/มล), กรดโฟลิค ( .  มคก/มล), และไทอะมิน (บี ) และ 

ไพริด็อกซิน (บี ) ในปริมาณน้อย สารประกอบอืนๆได้แก่ นําตาลชนิดต่าง ,ๆ อัลกอฮอล์ของนําตาล, วิ

ตะมินซี, กรดอะมิโนอิสระ, ฮอร์โมนพืช (อ็อกซิน (auxin), ,  ไดเฟนิลยูเรีย  (1,3 diphenylurea), ไซโต

ไคนิน (cytokinin)), เอนไซม์ (แอสิดฟอสฟาเตส (acid phosphatase), แคตาเลส (catalase), ดีไฮโดร

จีเนส (dehydrogenase), ไดแอสเตส (diastase), เปอร็อกซิเดส (peroxidase), อาร์ เอ็น เอ โพลิเมอเรส 

(RNA polymerase)), และสารประกอบทีเร่งการเจริญเติบโต (growth promoting factors) 

 รายงานการศึกษาเกียวกับประโยชน์ต่อสุขภาพของนํามะพร้าวอ่อน โดยส่วนใหญ่จะเป็น

รายงานการศึกษาในสัตว์ทดลองและบางส่วนเป็นการศึกษาในหลอดทดลอง การศึกษาในคนยังมีน้อย 

ดังน ี

นํามะพร้าวอ่อนช่วยทดแทนฮอร์โมนในหญิงวัยหมดประจําเดือนได้หรือไม่? 

 นํามะพร้าวอ่อนมีฮอร์โมนทีเรียกว่า กลุ่มฮอร์โมนจากพืช (Phytohormones) ได้แก่ อ็อกซิน 

(auxin) ( .  นาโนโมลาร์), กิบเบอร์เรลลินส์ (gibberellins (GAs)) ( .  นาโนโมลาร์), ไซโตไคนิน 

(cytokinins) หลายชนิด ( .  นาโนโมลาร์), และกรดแอ็บไซสิค (abscisic acid (ABA) ( .  นาโน

โมลาร์) จากรายงานของกลุ่มนักวิจ ัยไทยซึงทําการศึกษาในหนูทีตัดร ังไข่ออก (ซึงนักวิจ ัยเปรียบได้กับ

หญิงว ัยหมดประจําเดือน) พบว่ากลุ่มหนูทีได้ร ับนํามะพร้าวอ่อนในขนาด  มิลลิลิตร/กิโลกรัมนําหนัก

ตัว/ว ัน มีค่าฮอร์โมนเพศหญิงในเลือดไม่ต่างจากกลุ่มทีได้ร ับฮอร์โมนเพศหญิง (  เบต้า-เอสตราได

ออล) โดยการฉีดเข้าทางช่องท้องในขนาด .  ไมโครกรัม/กิโลกรัมนําหนักตัว/ว ัน แสดงว่านํามะพร้าว

อ่อนมีแนวโน้มทีดีทีน่าจะให้ผลเพิมระดับฮอร์โมนในเลือดในคนได้ซึงจะต้องมีการศึกษาในคนต่อไป  แต่

กลุ่มทีได้ร ับนํามะพร้าวอ่อน  มล/กก/ว ัน และมีการฉีดฮอร์โมนเพศหญิงทางช่องท้อง .  มคก/กก/

ว ัน ด้วยสัปดาห์ละ  ครั ง  สารคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนในนํามะพร้าวอ่อนจะแสดงฤทธิ แย่งจับกับตัวร ับ

เอสโตรเจน (estrogen receptor) ทําให้หนูกลุ่มนีมีระดับฮอร์โมนในเลือดตําทีสุดในบรรดากลุ่มต่าง ๆ  



คงจะต้องติดตามการศึกษาในคนต่อไปว่าการดืมนํามะพร้าวอ่อนในหญิงว ัยหมดประจําเดือนเพียงอย่าง

เดียวจะใหผ้ลเพิมระดับฮอร์โมนในเลือดเหมือนกับในสัตวท์ดลองหรือไม ่

นํามะพร้าวอ่อนใช้เป็นเครืองดืมให้เกลือแร่ทดแทนได้หรือไม่? 

 นํามะพร้าวอ่อน ประกอบด้วยเกลือแร่ซึงเป็นไอออนอนินทรีย์ในปริมาณสูง เช่น โปแตสเซียม 

(  มิลลิกร ัมเปอร์เซ็นต์), โซเดียม (  มิลลิกร ัมเปอร์เซ็นต์), แคลเซียม (  มิลลิกร ัมเปอร์เซ็นต์), 

แมกนีเซียม (  มิลลิกร ัมเปอร์เซ็นต์), และฟอสฟอรัส ( .  มิลลิกร ัมเปอร์เซ็นต์) เป็นต้น ดังนั นจึงเชือว่า

น่าจะเป็นเครืองดืมทีให้เกลือแร่ทดแทนได้ดี  นอกจากนีย ังมีรายงานว่านํามะพร้าวอ่อน (ซึงมีปริมาณ

โปแตสเซียมสูง) มีผลลดความดันโลหิตในการศึกษาในคนด้วย 

นํามะพร้าวอ่อนป้องกันโรคหัวใจได้จริงหรือ? 

 นํามะพร้าวอ่อนมีเกลือแร่ต่างๆในปริมาณสูง โดยเฉพาะอย่างยิงโปแตสเซียม   จากการศึกษา

ในสัตว์ทดลอง พบว่านํามันมะพร้าวอ่อนมีผลป้ องกันโรคหัวใจ (cardioprotective) ในการทดลองในหนู 

(rats) ทีถูกเหนียวนําให้เกิดกล้ามเนือหัวใจตาย (myocardial infarction) ทั งนีคาดว่าน่าจะมีผล

เนืองมาจากเกลือแร่ต่างๆเหล่านีโดยเฉพาะโปแตสเซียม   นอกจากนีนํามะพร้าวอ่อนยังประกอบด้วยโฟ

เลต หรือทีเรียกว่า วิตะมิน บี    หากมีระดับวิตะมิน บี  และโฟเลตในเลือดตํา จะเพิมความเสียงใน

การเกิดหลอดเลือดตีบและโรคหลอดเลือดอืนๆได้   สําหรับวิตะมิน ซี ในนํามะพร้าวอ่อน ก็จะแสดงฤทธิ

เป็นสารต้านออกซิเดชันอีกด้วย  ต้องรอการศึกษาในคนในระยะต่อไป  

นํามะพร้าวอ่อนชะลอความแก่ได้จริงหรือไม่? 

 นํามะพร้าวอ่อน มีกลุ่มฮอร์โมนพืชซึงเรียกว่า ไซโตไคนิน (cytokinin)  ในกลุ่มฮอร์โมนนีมี

ฮอร์โมนทีได้ร ับการค้นพบเป็นตัวแรก คือ ไคเนติน (kinetin)   จากการศึกษาพบว่า ไคเนติน มีฤทธิ

ชะลอความแก่ (anti-ageing effects) ทีแรงเมือทดสอบกับเซลลผ์ิวหนังของคน และในแมลงหวี สารไค

เนตินสามารถชะลอกระบวนการทีทําให้แก่ (ageing process) และยืดอายุข ัยของแมลงหวีได้ ทั งนี

เนืองมาจากการลดอัตราการตายตามอายุ (age-specific death) ลงตลอดช่วงอายุข ัยของแมลงโตเต็มว ัย  

ทีสําคัญ คือ ฤทธิ ชะลอความแก่ของไคเนติน ไม่ได้ทําให้อายุข ัยของเซลลย์าวนานขึนโดยการทําให้เซลล์

เพิมความสามารถในการแบ่งตัวได้สูงสุด  ซึงจะต่างจากสารชะลอความแก่อืนๆทีมีผลเพิมความสามารถ

ในการแบ่งตัวดังกล่าวและจะส่งเสริมการเกิดเป็นมะเร็งได้    จากการทีพบว่าไคเนตินไปชะลอการ

เปลียนแปลงของเซลลไ์ฟโบรบลาสต์ของคน (ซึงเป็นเซลทสีร้างคอลลาเจนและอิลาสติน) ในจานเลียง

เซลล ์และการเปลียนแปลงทางชีวเคมีทีเกียวข้องกับความแก่ของผิวหนังในระดับเซลลน์ีเอง ทําให้มีการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์เครืองสําอางซึงมีไคเนตินเป็นส่วนประกอบ เพือใช้ทาผิวหนังทีถูกทําลายด้วยแสงแดด     

นอกจากนีนํามะพร้าวอ่อนยังมีสารประกอบ ทรานส-์ซีติน (trans-zeatin) ซึงเป็นสารประกอบในกลุ่มไซ

โตไคนินเช่นกัน สารนีก็แสดงฤทธิ ชะลอความแก่ในเซลลไ์ฟโบรบลาสต์ของคนด้วยเช่นกัน  ย ังคงต้อง

ติดตามการศึกษาในคนต่อไป 

 

 



นํามะพร้าวอ่อนช่วยชะลอการลุกลามของโรคอัลไซเมอร์ และชะลอการเกิดความจําเสือม

หรือไม่? 

 นํามะพร้าวอ่อนประกอบด้วยสารประกอบ ทรานส-์ซีติน ในปริมาณประมาณ .  นาโนโม

ลาร์ ในรูปแบบต่างๆ  สารประกอบนีอยู่ในกลุ่มของฮอร์โมนพืช คือ กลุ่มไซโตไคนิน (cytokinin)  มี

รายงานว่าสารประกอบ ทรานส-์ซีติน แสดงคุณสมบัติย ังย ั งเอนไซมอ์ะเซติลโคลีนเอสเตอเรส 

(acetylcholinesterase) (ซึงเป็นเอนไซม์ทีเกียวข้องกับโรคอัลไซเมอร์) และสามารถใช้ในโรคอัลไซเมอร์ 

หรือความผิดปกติทีเกียวกับระบบประสาท เช่น ความจําเสือม (dementia)    นอกจากนีการศึกษาอีก

ฉบับยังพบว่า ทรานส-์ซีติน สามารถป้ องกันการสร้างโปรตีนอะมัยลอยด-์เบต้า (amyloid-β protein) 

(ซึงเป็นสารทีทําให้เกิดการลุกลามของโรคอัลไซเมอร์เร็วขึน)   เมือทําการศึกษาในหลอดทดลอง โดยใช้

สาร ทรานส-์ซีติน ทดสอบกับเซลไฟโบรบลาสต์ของคน พบว่าสารนีแสดงฤทธิ ชะลอความแก่  ในอนาคต

ยังคงจะต้องติดตามการศึกษาในคนเพือให้แน่ใจว่าจะได้ผลการยับยั งเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส และ

ป้ องกันการสร้างโปรตีนอะมัยลอยด์-เบต้า เช่นเดียวกัน 

นํามะพร้าวอ่อนมีผลลดระดับไขมันได้จริงหรือไม่? 

 การศึกษาในหนูขาว (albino rats) เพศผู้  โดยให้นํามะพร้าวอ่อน หรือนํามะพร้าวแก่ ในขนาด  

มล/  กรัม นําหนักตัว  พบว่า การให้นํามะพร้าวสามารถยับยั งการเพิมขึนของระดับคอเลสเตอรอลใน

เลือด, คอเลสเตอรอลชนิดทีไม่ดี คือ ชนิด วี แอล ดี แอล (VLDL cholesterol) และ แอล ดี แอล (LDL 

cholesterol) และไตรกลีเซอร์ไรด์ (triglyceride) และมีผลเพิมระดับ คอเลสเตอรอลชนิดดี คือ ชนิด เอช 

ดี แอล (HDL cholesterol) ด้วย นอกจากนี ระดับไขมันในเนือเยือของตับ หัวใจ ไต และหลอดเลือดแดง

ใหญ่ (aorta) ก็ลดลงด้วยเช่นกัน  พบว่านํามะพร้าวมีผลยับยั งการทํางานของเอนไซม์ต่างๆทีเกียวข้อง

กับการเพิมระดับไขมัน และมีผลส่งเสริมการทํางานของเอนไซม์ต่างๆทีเกียวข้องกับการลดระดับไขมัน 

นํามะพร้าวมีผลเร่งการเปลียนคอเลสเตอรอลไปเป็นกรดนําดี และเพิมการขับถ่ายนําดีและนิวทรัลเสตีย

รอล  สําหรับในตับและในหลอดเลือดแดงใหญ่ มีการสะสมของไขมันในเนือเยือลดลงมาก พบว่าระดับ

ของกรดอะมิโน แอล-อาร์จินีน (L-arginine) ในเลือด, ระดับไนไตรต์ในป ั สสาวะ และการทํางานของ

เอนไซม์ไนตริคออกไซด์ซินเตส (nitric oxide synthase) สูงขึน ซึงเอนไซมน์มีีหน้าทีเปลียน แอล อาร์

จินีน ให้เป็นไนตริคออกไซด์ซึงจําเป็นต่อการทํางานของผนังหลอดเลือดให้อยู่ในสภาวะทีดี  การศึกษา

โดยนักวิจ ัยกลุ่มเดียวกันในระยะต่อมาในหนูเพศผู ้ พบว่านํามะพร้าวมีผลลดคอเลสเตอรอลคล้ายคลึง

กับยาโลวาสแตติน (lovastatin) ในขนาด 0.1 กรัม/100 กรัมของอาหาร ระยะเวลา  ว ัน 

 ส่วนการศึกษาในหนู (rats) เพศเมียทีตัดร ังไข่ออก (ซึงอาจเปรียบได้กับหญิงว ัยหมด

ประจําเดือน) พบว่า นํามะพร้าวอ่อนในขนาด  มล/กก นําหนักตัว นาน  ส ัปดาห์ มีผลเพิมระดับ

คอเลสเตอรอลชนิด เอช ดี แอล ในเลือด  แต่ไม่ทําให้มีการเปลียนแปลงของระดับ คอเลสเตอรอล

ทั งหมด, คอเลสเตอรอลชนิด แอล ดี แอล, หรือ ไตรกลีเซอร์ไรด ์

 คาดว่าสารประกอบทีแสดงฤทธิ ลดไขมันในเลือดน่าจะมาจากสารประกอบหลายกลุ่มด้วยกัน คือ 

กรดอะมิโนอิสระแอล-อาร์จินีน, วิตะมิน ซี, และเกลือแร่ เช่น แคลเซียม, แมกนีเซียม, และโปแตสเซียม 

ทั งนีคาดว่า แอล-อาร์จินีน จะแสดงบทบาทหลัก เนืองจากนํามะพร้าว  ชนิด คือ นํามะพร้าวอ่อน (อายุ 



 เดือน) และนํามะพร้าวแก่ (อายุ  เดือน) มีปริมาณ แอล-อาร์จินีน เท่ากับ  มิลลิกร ัมเปอร์เซ็นต์ 

และ  มิลลิกร ัมเปอร์เซ็นตามลําดับ (ซึงอาจตีความได้ว่านํามะพร้าวแก่น่าจะมีผลลดระดับไขมันใน

เลือดได้ดีกว่านํามะพร้าอ่อน) โดยเคยมีรายงานว่า แอล-อาร์จินีน แสดงฤทธิ ลดระดับไขมันและยับยั งการ

ตีบของหลอดเลือดได้อย่างมีนัยสําคัญจากการทีทําให้มีการผลิตไนตริคออกไซดเ์พิมสูงขึน นอกจากนีผล

การลดระดับไขมันก็อาจจะมีผลมาจากกลุ่มไฟโตเสตียรอล เช่น ซิโตเสตียรอล (sitosterol), สติกมาเสตีย

รอล (stigmasterol), แค็มเปเสตียรอล (campesterol), เบต้า-ซิโตเสตียรอล (β-sitosterol) 

 โดยสรุป คือ จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง นํามะพร้าวมีผลเพิมระดับคอเลสเตอรอลชนิดดี คือ 

ชนิด เอช ดี แอล ทั งในหนูขาวเพศผู้และหนูขาวเพศเมียทีตัดร ังไข่ออก แต่ผลลดระดับคอเลสเตอรอล

ชนิดทีไม่ดีอืนๆ และไตรกลีเซอร์ไรด์ พบเฉพาะในเพศผู้เท่านั น  ดังนั น ควรจะต้องติดตามการศึกษาใน

คนต่อไปว่าจะได้ผลเป็นอย่างไร 

นํามะพร้าวอ่อนช่วยให้ผิวหนังมีคุณภาพดีขึนจริงหรือ? 

 นํามะพร้าวอ่อนประกอบด้วยสารประกอบในกลุ่มฮอร์โมนพืชหลายชนิด (ดูในหัวข้อการชะลอ

ความแก่) จากการศึกษาของกลุ่มนักวิจ ัยไทย พบว่า นํามะพร้าวอ่อนในขนาด  มล/กก/ว ัน มีผลเร่ง

การสมานแผลในหนูทตีัดร ังไข่ออก (ซึงอาจเปรียบได้กับหญิงว ัยหมดประจําเดือน)   นอกจากนี

การศึกษาในระยะต่อมาโดยนักวิจ ัยกลุ่มเดียวกัน พบว่า นํามะพร้าวอ่อนมีผลเพิมขนาดของเซลผิวหนัง

ในชั นหนังกําพร้า (epidermis) อย่างไรก็ดี นักวิจ ัยไทยให้ความเห็นว่านํามะพร้าวอ่อนในขนาดสูง  

มล/กก นาน  ส ัปดาห ์มีผลทําให้มีการสะสมของไกลโคเจนในเซลลต์ับในการศึกษาในสัตว์ทดลอง 

นักวิจ ัยให้ความเห็นว่าดังนั นหากหญิงว ัยหมดประจําเดือนดืมนํามะพร้าวอ่อนเป็นระยะเวลานาน ก็

อาจจะมีผลเพิมความเสียงต่อการเป็นโรคตับได้     การศึกษาเมือเร็วๆนโีดยนักวิจ ัยกลุ่มเดียวกัน ในหนู

ทีตัดร ังไข่ออก เป็นระยะเวลา  ส ัปดาห์ จึงมีการศึกษาในความเข้มข้นทีลดลง เมือส่องกล้องจุลทรรศน์

อิเล็กตรอนดูช ั นของผิวหนัง เปรียบเทียบกับกลุ่มทีไม่ได้ร ับนํามะพร้าวอ่อน และกลุ่มทีมีการฉีดฮอร์โมน

เพศหญิง (เอสตราไดออล เบนโซเอท .  มคก/กก นําหนักตัว) พบว่านํามะพร้าวอ่อนทีความเข้มข้น 

,  และ  มล/กก/ว ัน สามารถเพิมความหนาของชั นหนังกําพร้า (epidermis) และชั นหนังแท้ 

(dermis) เพิมจํานวนของขน และสามารถป้ องกันการฝ่ อของเส้นใยคอลลาเจนได้ โดยพบว่าปริมาณของ

นํามะพร้าวอ่อนที  มล/กก ให้ประสิทธิผลทีดีทีสุดในการคงสภาพของผิวหนังในหนูทีตัดร ังไข่ออก คง

จะต้องติดตามการศึกษาในคนต่อไป เพือทีจะได้ทราบว่าจะได้ผลเช่นเดียวกันหรือไม่ และขนาดของนํา

มะพร้าวทีเหมาะสมสําหรับหญิงว ัยหมดประจําเดือนในการคงสภาพของผิวหนังทีดี ควรจะเป็นปริมาณ

เท่าใด  

นํามะพร้าวอ่อนเพิมมวลกระดูกได้จริงหรือไม่? 

 ในชายสูงอายุ ฮอร์โมนแอนโดรเจนมีบทบาทสําคัญในการป้ องกันการสูญเสียกระดูกและภาวะ

กระดูกพรุน นอกจากนีมวลกระดูกย ังเกียวข้องกับฮอร์โมนเอสโตรเจนมากกว่าฮอร์โมนเทสทอสเสตอ

โรน จึงมีคําแนะนําการให้เอสโตรเจนเสริมเพือป้ องกันการสูญเสียมวลกระดูกทั งในชายและหญิง  แต่การ

ให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนเสริมในรูปของยามีความเสียงในการเกิดต่อมลูกหมากโต และมะเร็งต่อมลูกหมาก

ได้      จากการศึกษาในหนู (Wistar rats) เพศผู ้โดยนักวิจ ัยไทย พบว่าการให้นํามะพร้าวอ่อนในขนาด 



 มล/กก นําหนักตัว นาน  ว ัน มีผลเพิมความหนาของกระดูกอ่อนขากรรไกรล่าง (mandibular 

condylar cartilage) ในกลุ่มหนูทีไม่ได้ตัดอัณฑะออก  การศึกษาโดยนักวิจ ัยกลุ่มเดียวกันในระยะต่อมา

ในลักษณะเดียวกัน พบว่าการใหนํ้ามะพร้าวอ่อนในขนาด  มล/กก นาน  ว ัน มีผลเพิมความหนา

ของกระดูกฟองนําของขากรรไกรล่าง (mandibular cancellous bone) ในกลุ่มหนูทีไม่ได้ตัดอัณฑะออก 

และ กลุ่มหนูทีตัดอณัฑะออก  คงต้องติดตามการศึกษาในคนต่อไป คาดว่านํามะพร้าวอ่อนน่าจะมี

ประโยชน์ในการชะลอภาวะกระดูกพรุนในชายวัยหมดฮอร์โมน 

 ในสัตวท์ดลองเพศเมีย เมือให้นํามะพร้าวอ่อน ในขนาด  มล/กก นําหนักตัว ในหนูทีตัดร ังไข่

ออก ระยะเวลานาน  ส ัปดาห์  พบว่าความหนาแน่นของมวลกระดูกของกระดูกต้นขาซ้าย มีค่าสูงกว่า

กลุ่มอืน และอัตราการสร้างกระดูกก็สูงกว่ากลุ่มอืนด้วย แสดงว่าการให้นํามะพร้าวอ่อนเสริม มีผลดีต่อ

กระดูกและอาจเป็นประโยชน์ในการชะลอการสูญเสียกระดูกในหญิงวยัหมดประจําเดือนเช่นกัน 

การดืมนํามะพร้าวอ่อนนานๆแล้วจะมีผลเสียต่อตับและไตหรือไม่? 

  เนืองจากนํามะพร้าวอ่อนประกอบด้วยนําตาลในปริมาณสูง คือ กลูโคสร้อยละ  และฟรุคโต

สร้อยละ  หากมีการรับประทานนําตาลมากเกินไป นําตาลจะถูกเปลียนและสะสมในรูปของไกลโคเจน

ในตับ  อย่างไรก็ดี จากการศึกษาในสัตว์ทดลองโดยกลุ่มนักวิจ ัยไทย พบว่า การศึกษาบางฉบับมี

รายงานถึงไกลโคเจนสะสมในเซลลต์ับของหนูเพศเมียทีตัดร ังไข่และได้ร ับนํามะพร้าวในขนาด  มล/

กก  แต่จํานวนของเซลลต์ับทีมีการสะสมของไกลโคเจนก็ไม่ได้แตกต่างกับในกลุ่มอืนๆ   สําหรับ

การศึกษาอืน ใๆนหนูทีตัดร ังไข่ออกในระยะต่อมา (  ว ัน) พบว่าจากการส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ นํา

มะพร้าวอ่อน (  มล/กก/ว ัน)ไม่ทําให้เกิดการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญของเนือเยือของตับและไต 

ส่วนจํานวนเซลลต์ับทีมีไกลโคเจนสะสมไม่ได้แตกต่างจากกลุ่มอืนทีระยะเดียวกัน      สําหรับค่าทาง

ชีวเคมีของเลือด พบว่า กลุ่มหนูทีตัดร ังไข่ออกและได้ร ับนํามะพร้าวอ่อน มค่ีาทีบ่งชีถึงการทํางานของ

ตับและไตของกลุ่มหนูทีตัดรงัไข่ออกและได้ร ับนํามะพร้าว ไม่แตกต่างจากกลุ่มอืน  ๆ ในการศึกษาอีก

ฉบับ ในหนูขาวเพศผู้  นํามะพร้าวมีผลทําให้มีการสะสมของไขมันทีตับลดน้อยลงนอกจากนีการทํางาน

ของเอนไซม์ตับกล็ดลงด้วย โดยสรุป คือ ยิงให้นํามะพร้าวอ่อนนานเพิมขึนเพียงใด จะยิงมีการสะสมของ

ไกลโคเจนทีเซลลต์ับตําลงเท่านั น  ย ังคงต้องติดตามผลการศึกษาในคนต่อไปว่าการดืมนํามะพร้าวใน

ระยะยาวจะมีผลต่อการทํางานของตับและไตหรือไม่ 

 โดยสรุป นํามะพร้าวเป็นเครืองดืมทีมีมาช้านานแล้ว การศึกษาในสัตว์ทดลองและในหลอด

ทดลองแสดงให้เห็นว่านํามะพร้าวน่าจะมีแนวโน้มทีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ อย่างไรก็ดี การศึกษาในคน

ยังมีอยู่น้อยมาก คาดหวังว่าในระยะต่อไปน่าจะมีการศึกษาในคนมากขึนเพือยืนย ันผลการศึกษาใน

สัตว์ทดลอง และกําหนดขนาดทีเหมาะสมของการดืมนํามะพร้าวในแต่ละวันด้วย 
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