นํามะพร้าวอ่อน......เครืองดืมเพือสุขภาพจากธรรมชาติ
รองศาสตราจารย์ วิ มล ศรีศุข
ภาควิ ชาอาหารเคมี คณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล
นํ ามะพร้าวอ่อน เป็นเครืองดืมทีเป็นที รู้จ ั กของคนไทยและคนในประเทศแถบเอเชียตะวั นออก
เฉียงใต้ และในรั ฐฮาวายของประเทศสหรั ฐอเมริกา ป ั จจุบ ั นนํ ามะพร้าวอ่อนได้ร ั บความนิยมเพิมขึ
ทั นว
โลก จั ดเป็นเครืองดืมทีเติบโตเร็วที สุดชนิดหนึง เนื องจากเป็นเครืองดืมจากธรรมชาติ รสชาติดี และม
ี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ
นํ ามะพร้าวอ่อนเป็นส่วนของเอ็นโดเสปิร์ม (คือส่วนทีเป็นอาหารสะสมในเมล็ดเพือทีจะใช้ในการ
งอกเป็นต้นใหม่) ที ได้จากผลมะพร้าวอายุประมาณ เดื อน มีค่าแคลอรี . ต่อนํ ามะพร้าว
กรั ม
นํ ามะพร้าวประกอบด้วยนํ าประมาณร้อยละ , วิ ตะมิน บี ต่างๆ เช่น กรดนิโคตินิค (บี ) ( .
ไมโครกรั ม (มคก) ต่อ มิลลิลิตร (มล)), กรดแพนโททินิค (บี ) ( . มคก/มล), ไบโอติน ( . มคก/
มล), ไรโบฟลาวิ น (บี ) (ตํ ากว่า . มคก/มล), กรดโฟลิค ( . มคก/มล), และไทอะมิน (บี ) และ
ไพริด็อกซิน (บี ) ในปริมาณน้อย สารประกอบอืนๆได้แก่ นํ าตาลชนิดต่างๆ,อั ลกอฮอล์ของนํ าตาล, วิ
ตะมินซี, กรดอะมิ โนอิสระ, 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)), และสารประกอบทีเร่งการเจริญเติ บโต(growth promoting factors)
รายงานการศึกษาเกียวกั บประโยชน์ต่อสุขภาพของนํ ามะพร้าวอ่อน โดยส่วนใหญ่จะเป็น
รายงานการศึกษาในสั ตว์ทดลองและบางส่วนเป็นการศึกษาในหลอดทดลอง การศึกษาในคนยั งมี น้อย
ดั งนี
นํามะพร้าวอ่อนช่วยทดแทนฮอร์โมนในหญิ งวั ยหมดประจํ าเดือนได้หรือไม่?
นํ ามะพร้าวอ่อนมีฮอร์โมนทีเรียกว่า กลุ่มฮอร์โมนจากพืช(Phytohormones) ได้แก่ อ็อกซิน
(auxin) ( . นาโนโมลาร์), กิบเบอร์เรลลินส์ (gibberellins (GAs)) ( . นาโนโมลาร์), ไซโตไคนิน
(cytokinins) หลายชนิด ( . นาโนโมลาร์), และกรดแอ็บไซสิค (abscisic acid (ABA) ( . นาโน
โมลาร์) จากรายงานของกลุ่มนักวิ จ ั ยไทยซึ งทําการศึกษาในหนูท ี ตั ดรั งไข่ออก(ซึงนักวิ จ ั ยเปรียบได้ก ั บ
หญิงวั ยหมดประจําเดือน)พบว่ากลุ่มหนูท ี ได้ร ั บนํ ามะพร้าวอ่อนในขนาด
มิลลิลิตร/กิโลกรั มนํ าหนัก
ตั ว/วั น มีค่าฮอร์โมนเพศหญิงในเลือดไม่ต่างจากกลุ่มทีได้ร ั บฮอร์โมนเพศหญิง ( เบต้า-เอสตราได
ออล) โดยการฉีดเข้าทางช่องท้องในขนาด . ไมโครกรั ม/กิโลกรั มนํ าหนักตั ว/วั น แสดงว่านํ ามะพร้าว
อ่อนมีแนวโน้มทีดีท ีน่าจะให้ผลเพิ มระดั บฮอร์โมนในเลือดในคนได้ซ ึงจะต้องมีการศึกษาในคนต่อไปแต่
กลุ่มทีได้ร ั บนํ ามะพร้าวอ่อน
มล/กก/วั น และมีการฉีดฮอร์โมนเพศหญิงทางช่องท้อง . มคก/กก/
วั น ด้วยสั ปดาห์ละ ครั งสารคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนในนํ ามะพร้าวอ่อนจะแสดงฤทธิ แย่งจั บกั บตั วรั บ
เอสโตรเจน (estrogen receptor) ทําให้หนูกลุ่มนีมี ระดั บฮอร์โมนในเลือดตํ าทีสุดในบรรดากลุ่มต่างๆ

คงจะต้องติดตามการศึกษาในคนต่อไปว่าการดืมนํ ามะพร้าวอ่อนในหญิงวั ยหมดประจําเดือนเพียงอย่าง
เดียวจะให้ผลเพิมระดั บฮอร์โมนในเลือดเหมือนกั บในสั ตว์ทดลองหรือไม่
นํามะพร้าวอ่อนใช้เป็ นเครืองดืมให้เกลือแร่ทดแทนได้หรือไม่?
นํ ามะพร้าวอ่อน ประกอบด้วยเกลือแร่ซ ึงเป็นไอออนอนินทรีย์ในปริมาณสูง เช่น โปแตสเซียม
( มิลลิกรั มเปอร์เซ็นต์,) โซเดียม ( มิลลิกรั มเปอร์เซ็นต์,)แคลเซียม ( มิลลิกรั มเปอร์เซ็นต์,)
แมกนีเซียม ( มิ ลลิกรั มเปอร์เซ็นต์, )และฟอสฟอรั ส ( . มิลลิกรั มเปอร์เซ็นต์)เป็นต้น ดั งนั นจึงเชือว่า
น่าจะเป็นเครืองดืมทีให้เกลือแร่ทดแทนได้ดี นอกจากนียั งมีรายงานว่านํ ามะพร้าวอ่อน (ซึงมีปริ มาณ
โปแตสเซียมสูง) มีผลลดความดั นโลหิตในการศึกษาในคนด้วย
นํามะพร้าวอ่อนป้ องกั นโรคหั วใจได้จริ งหรือ?
นํ ามะพร้าวอ่อนมีเกลือแร่ต่างๆในปริ มาณสูง โดยเฉพาะอย่างยิ งโปแตสเซียม จากการศึกษา
ในสั ตว์ทดลอง พบว่านํ ามั นมะพร้าวอ่อนมีผลป้ องกั นโรคหั วใจ(cardioprotective) ในการทดลองในหนู
(rats) ทีถูกเหนียวนําให้เกิดกล้ามเนือหั วใจตาย(myocardial infarction) ทั งนีคาดว่าน่าจะมี ผล
เนื องมาจากเกลือแร่ต่างๆเหล่านีโดยเฉพาะโปแตสเซียม นอกจากนีนํ ามะพร้าวอ่อนยั งประกอบด้วยโฟ
เลต หรือทีเรียกว่า วิ ตะมิน บี หากมีระดั บวิ ตะมิน บี และโฟเลตในเลือดตํ า ะจเพิมความเสียงใน
การเกิดหลอดเลือดตีบและโรคหลอดเลือดอืนๆได้ สําหรั บวิ ตะมิน ซี ในนํ ามะพร้าวอ่อน ก็จะแสดงฤทธิ
เป็นสารต้านออกซิเดชั นอีกด้วย ต้องรอการศึกษาในคนในระยะต่อไป
นํามะพร้าวอ่อนชะลอความแก่ได้จริ งหรือไม่?
นํ ามะพร้าวอ่อน มีกลุ่มฮอร์โมนพื ชซึงเรียกว่า ไซโตไคนิน(cytokinin) ในกลุ่มฮอร์โมนนีมี
ฮอร์โมนที ได้ร ั บการค้นพบเป็นตั วแรก คือ ไคเนติน(kinetin) จากการศึกษาพบว่า ไคเนติน มีฤทธิ
ชะลอความแก่ (anti-ageing effects) ทีแรงเมือทดสอบกั บเซลล์ผ ิวหนังของคน และในแมลงหวี สารไค
เนตินสามารถชะลอกระบวนการที ทําให้แก่(ageing process) และยื ดอายุข ั ยของแมลงหวี ได้ ทั งนี
เนื องมาจากการลดอั ตราการตายตามอายุ (age-specific death) ลงตลอดช่วงอายุข ั ยของแมลงโตเต็มวั ย
ทีสําคั ญ คือ ฤทธิ ชะลอความแก่ของไคเนติน ไม่ได้ทําให้อายุข ั ยของเซล
ล์ยาวนานขึ นโดยการทําให้เซลล์
เพิมความสามารถในการแบ่งตั วได้สูงสุด ซึงจะต่างจากสารชะลอความแก่อืนๆทีมีผลเพิ มความสามารถ
ในการแบ่งตั วดั งกล่าวและจะส่งเสริมการเกิดเป็นมะเร็ งได้ จากการทีพบว่าไคเนตินไปชะลอการ
เปลียนแปลงของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ของคน (ซึ งเป็นเซลทีสร้างคอลลาเจนและอิลาสติน) ในจานเลียง
เซลล์ และการเปลียนแปลงทางชีวเคมี ท ีเกียวข้องกั บความแก่ของผิวหนัในระดั
ง บเซลล์นีเอง ทําให้มีการ
พั ฒนาผลิตภั ณฑ์เครืองสําอางซึงมีไคเนตินเป็นส่วนประกอบ เพือใช้ทาผิวหนังที ถูกทําลายด้วยแสงแดด
นอกจากนีนํ ามะพร้าวอ่อนยั งมีสารประกอบ ทรานส์-ซีติน (trans-zeatin) ซึงเป็นสารประกอบในกลุ่มไซ
โตไคนินเช่นกั น สารนีก็แสดงฤทธิ ชะลอความแก่ในเซลลไ์ ฟโบรบลาสต์ของคนด้วยเช่นกั น ยั งคงต้อง
ติดตามการศึกษาในคนต่อไป

นํามะพร้าวอ่อนช่วยชะลอการลุกลามของโรคอั ลไซเมอร์ และชะลอการเกิ ดความจํ าเสือม
หรือไม่?
นํ ามะพร้าวอ่อนประกอบด้วยสารประกอบ ทรานส์-ซีติน ในปริมาณประมาณ . นาโนโม
ลาร์ ในรูปแบบต่างๆ สารประกอบนีอยู่ในกลุ่มของฮอร์โมนพืช คือ กลุ่มไซโตไคนิน(cytokinin) มี
รายงานว่าสารประกอบ ทรานส์-ซีติน แสดงคุณสมบั ติย ั งยั งเอ
นไซม์อะเซติลโคลีนเอสเตอเรส
(acetylcholinesterase) (ซึงเป็นเอนไซม์ท ีเกียวข้องกั บโรคอั ลไซเมอร์และสามารถใช้
)
ในโรคอั ลไซเมอร์
หรือความผิดปกติท ีเกียวกั บระบบประสาท เช่น ความจําเสือม(dementia) นอกจากนีการศึกษาอีก
ฉบั บยั งพบว่า ทรานส์-ซีติน สามารถป้ องกั นการสร้างโปรตีนอะมั ยลอยด์-เบต้า (amyloid-β protein)
(ซึงเป็นสารที ทําให้เกิดการลุกลามของโรคอั ลไซเมอร์เร็วขึ)น เมือทําการศึกษาในหลอดทดลอง โดยใช้
สาร ทรานส์-ซีติน ทดสอบกั บเซลไฟโบรบลาสต์ของคน พบว่าสารนีแสดงฤทธิ ชะลอความแก่ ในอนาคต
ยั งคงจะต้องติดตามการศึกษาในคนเพือให้แน่ใจว่าจะได้ผลการยั บยั งเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส และ
ป้ องกั นการสร้างโปรตีนอะมั ยลอยด์-เบต้า เช่นเดียวกั น
นํามะพร้าวอ่อนมีผลลดระดั บไขมั นได้จริ งหรือไม่?
การศึกษาในหนูขาว (albino rats) เพศผู้ โดยให้นํามะพร้าวอ่อน หรือนํ ามะพร้าวแก่ ในขนาด
มล/ กรั ม นํ าหนักตั ว พบว่า การให้นํามะพร้าวสามารถยั บยั งการเพิมขึ นของระดั บคอเลสเตอรอลใน
เลือด, คอเลสเตอรอลชนิดทีไม่ดี คือ ชนิด วี แอล ดี แอล(VLDL cholesterol) และ แอล ดี แอล (LDL
cholesterol) และไตรกลีเซอร์ไรด์ (triglyceride) และมีผลเพิมระดั บ คอเลสเตอรอลชนิดดี คือ ชนิด เอช
ดี แอล (HDL cholesterol) ด้วย นอกจากนี ระดั บไขมั นในเนือเยื อของตั บ หั วใจ ไต และหลอดเลือดแดง
ใหญ่ (aorta) ก็ลดลงด้วยเช่นกั น พบว่านํ ามะพร้าวมีผลยั บยั งการทํางานของเอนไซม์
ต่างๆทีเกียวข้อง
กั บการเพิมระดั บไขมั น และมี ผลส่งเสริมการทํางานของเอนไซม์ต่างๆทีเกียวข้องกั บการลดระดั บไขมั น
นํ ามะพร้าวมีผลเร่งการเปลียนคอเลสเตอรอลไปเป็นกรดนํ าดี และเพิมการขั บถ่ายนํ าดีและ
นิวทรั ลเสตีย
รอล สําหรั บในตั บและในหลอดเลือดแดงใหญ่ มีการสะสมของไขมั นในเนือเยื อลดลงมาก พบว่าระดั บ
ของกรดอะมิโน แอล-อาร์จ ินีน (L-arginine) ในเลือด, ระดั บไนไตรต์ในป ั สสาวะ และการทํางานของ
เอนไซม์ไนตริคออกไซด์ซ ินเตส (nitric oxide synthase) สูงขึ น ซึงเอนไซม์นมีี หน้าทีเปลียน แอล อาร์
จินีน ให้เป็นไนตริคออกไซด์ซ ึ งจําเป็นต่อการทํางานของผนังหลอดเลือดให้อยู่ในสภาวะทีดี การศึกษา
โดยนักวิ จ ั ยกลุ่มเดียวกั นในระยะต่อมาในหนูเพศผู้ พบว่านํ ามะพร้าวมีผลลดคอเลสเตอรอลคล้ายคลึง
กั บยาโลวาสแตติน (lovastatin) ในขนาด 0.1 กรั ม/100 กรั มของอาหาร ระยะเวลา วั น
ส่วนการศึกษาในหนู (rats) เพศเมียทีตั ดรั งไข่ออก(ซึงอาจเปรียบได้ก ั บหญิงวั ยหมด
ประจําเดือน) พบว่า นํ ามะพร้าวอ่อนในขนาด
มล/กก นํ าหนักตั ว นาน สั ปดาห์ มีผลเพิ มระดั บ
คอเลสเตอรอลชนิด เอช ดี แอล ในเลือด แต่ไม่ทําให้มีการเปลียนแปลงของระดั บ คอเลสเตอรอล
ทั งหมด, คอเลสเตอรอลชนิด แอล ดี แอล, หรือ ไตรกลีเซอร์ไรด์
คาดว่าสารประกอบทีแสดงฤทธิ ลดไขมั นในเลือดน่าจะมาจาก
สารประกอบหลายกลุ่มด้วยกั น คือ
กรดอะมิโนอิสระแอล-อาร์จ ินีน, วิ ตะมิน ซี, และเกลือแร่ เช่น แคลเซียม, แมกนีเซียม, และโปแตสเซียม
ทั งนีคาดว่า แอล-อาร์จ ินีน จะแสดงบทบาทหลั ก เนื องจากนํ ามะพร้าว ชนิด คือ นํ ามะพร้าวอ่อน (อายุ

เดือน) และนํ ามะพร้าวแก่ (อายุ เดือน) มีปริมาณ แอล-อาร์จ ินีน เท่ากั บ มิลลิกรั มเปอร์เซ็นต์
และ
มิลลิกรั มเปอร์เซ็นตามลําดั บ(ซึงอาจตีความได้ว่านํ ามะพร้าวแก่น่าจะมีผลลดระดั บไขมั นใน
เลือดได้ดีกว่านํ ามะพร้าอ่อน)โดยเคยมีรายงานว่า แอล-อาร์จ ินีน แสดงฤทธิ ลดระดั บไขมั นและยั บยั งการ
ตีบของหลอดเลือดได้อย่างมีนัยสําคั ญจากการทีทําให้มีการผลิตไนตริคออกไซด์เพิมสูงขึ น นอกจากนีผล
การลดระดั บไขมั นก็อาจจะมีผลมาจากกลุ่มไฟโตเสตียรอล เช่น ซิ โตเสตียรอล(sitosterol), สติกมาเสตีย
รอล (stigmasterol), แค็มเปเสตียรอล (campesterol), เบต้า-ซิโตเสตียรอล (β-sitosterol)
โดยสรุป คือ จากการศึกษาในสั ตว์ทดลอง นํ ามะพร้าวมีผลเพิมระดั บคอเลสเตอรอลชนิดดี คือ
ชนิด เอช ดี แอล ทั งในหนูขาวเพศผู้และหนูขาวเพศเมียทีตั ดรั งไข่ออกแต่ผลลดระดั บคอเลสเตอรอล
ชนิดทีไม่ดีอืนๆ และไตรกลีเซอร์ไรด์ พบเฉพาะในเพศผู้เท่านั น ดั งนั น ควรจะต้องติดตามการศึกษาใน
คนต่อไปว่าจะได้ผลเป็นอย่างไร
นํามะพร้าวอ่อนช่วยให้ผิวหนังมีคุณภาพดีขึนจริ งหรือ?
นํ ามะพร้าวอ่อนประกอบด้วยสารประกอบในกลุ่มฮอร์โมนพืชหลายชนิด (ดูในหั วข้อการชะลอ
ความแก่) จากการศึกษาของกลุ่มนักวิ จ ั ยไทย พบว่า นํ ามะพร้าวอ่อนในขนาด
มล/กก/วั น มีผลเร่ง
การสมานแผลในหนูทตัี ดรั งไข่ออก(ซึ งอาจเปรียบได้ก ั บหญิงวั ยหมดประจําเดือน) นอกจากนี
การศึกษาในระยะต่อมาโดยนักวิ จ ั ยกลุ่มเดียวกั น พบว่า นํ ามะพร้าวอ่อนมีผลเพิมขนาดของเซลผิวหนัง
ในชั นหนังกําพร้า(epidermis) อย่างไรก็ดี นักวิ จ ั ยไทยให้ความเห็นว่านํ ามะพร้าวอ่อนในขนาดสูง
มล/กก นาน สั ปดาห์ มีผลทําให้มีการสะสมของไกลโคเจนในเซลล์ต ั บในการศึกษาในสั ตว์ทดลอง
นักวิ จ ั ยให้ความเห็นว่าดั งนัหากหญิ
น
งวั ยหมดประจําเดือนดืมนํ ามะพร้าวอ่อนเป็นระยะเวลานาน ก็
อาจจะมีผลเพิมความเสียงต่อการเป็นโรคตั บได้ การศึกษาเมือเร็วๆนีโดยนักวิ จ ั ยกลุ่มเดียวกั น ในหนู
ทีตั ดรั งไข่ออก เป็นระยะเวลา สั ปดาห์จึงมีการศึกษาในความเข้มข้นทีลดลง เมือส่องกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนดูช ั นของผิวหนังเปรียบเทียบกั บกลุ่มที ไม่ได้ร ั บนํ ามะพร้าอ่วอน และกลุ่มทีมีการฉีดฮอร์โมน
เพศหญิง (เอสตราไดออล เบนโซเอท . มคก/กก นํ าหนักตั ว) พบว่านํ ามะพร้าวอ่อนทีความเข้มข้น
, และ มล/กก/วั น สามารถเพิมความหนาของชั นหนังกําพร้า(epidermis) และชั นหนังแท้
(dermis) เพิมจํานวนของขน และสามารถป้ องกั นการฝ่ อของเส้นใยคอลลาเจนได้ โดยพบว่ปริ
า มาณของ
นํ ามะพร้าวอ่อนที มล/กก ให้ประสิ ทธิผลทีดีท ี สุดในการคงสภาพของผิวหนังในหนูท ีตั ดรั งไข่ออก คง
จะต้องติดตามการศึกษาในคนต่อไป เพือทีจะได้ทราบว่าจะได้ผลเช่นเดียวกั นหรือไม่ และขนาดของนํ า
มะพร้าวทีเหมาะสมสําหรั บหญิงวั ยหมดประจําเดือนในการคงสภาพของผิวหนังทีดี ควรจะเป็นปริมาณ
เท่าใด
นํามะพร้าวอ่อนเพิ มมวลกระดูกได้จริ งหรือไม่?
ในชายสูงอายุ ฮอร์โมนแอนโดรเจนมีบทบาทสําคั ญในการป้ องกั นการสูญเสียกระดูกและภาวะ
กระดูกพรุน นอกจากนีมวลกระดูกยั งเกียวข้องกั บฮอร์โมนเอสโตรเจนมากกว่าฮอร์โมนเทสทอสเสตอ
โรน จึ งมีคําแนะนําการให้เอสโตรเจนเสริ มเพือป้ องกั นการสูญเสียมวลกระดูกทั งในชายและหญิง การ
แต่
ให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนเสริมในรูปของยามีความเสียงในการเกิดต่อมลูกหมากโต และมะเร็งต่อมลูกหมาก
ได้ จากการศึกษาในหนู (Wistar rats) เพศผู้ โดยนักวิ จ ั ยไทยพบว่าการให้นํามะพร้าวอ่อนในขนาด

มล/กก นํ าหนักตั ว นาน วั น มีผลเพิ มความหนาของกระดูกอ่อนขากรรไกรล่าง (mandibular
condylar cartilage) ในกลุ่มหนูท ี ไม่ได้ต ั ดอั ณฑะออก การศึกษาโดยนักวิ จ ั ยกลุ่มเดียวกั นในระยะต่อมา
ในลั กษณะเดียวกั น พบว่าการให้นํ ามะพร้าวอ่อนในขนาด
มล/กก นาน วั น มีผลเพิ มความหนา
ของกระดูกฟองนํ าของขากรรไกรล่าง (mandibular cancellous bone) ในกลุ่มหนูท ีไม่ได้ต ั ดอั ณฑะออก
และ กลุ่มหนูท ีตั ดอัณฑะออก คงต้องติดตามการศึกษาในคนต่อไป คาดว่านํ ามะพร้าวอ่อนน่าจะมี
ประโยชน์ในการชะลอภาวะกระดูกพรุนในชายวั ยหมดฮอร์โมน
ในสั ตว์ทดลองเพศเมีย เมือให้นํามะพร้าวอ่อน ในขนาด มล/กก นํ าหนักตั วในหนูท ีตั ดรั งไข่
ออก ระยะเวลานาน สั ปดาห์ พบว่าความหนาแน่นของมวลกระดูกของกระดูกต้นขาซ้าย มีค่าสูงกว่า
กลุ่มอืน และอั ตราการสร้างกระดูกก็สูงกว่ากลุ่มอืนด้วย แสดงว่าการให้นํามะพร้าวอ่อนเสริม มีผลดีต่อ
กระดูกและอาจเป็นประโยชน์ในการชะลอการสูญเสียกระดูกในหญิงวัยหมดประจําเดือนเช่นกั น
การดืมนํามะพร้าวอ่อนนานๆแล้วจะมีผลเสียต่อตั บและไตหรือไม่?
เนื องจากนํ ามะพร้าวอ่อนประกอบด้วยนํ าตาลในปริมาณสูง คือ กลูโคสร้อยละ และฟรุคโต
สร้อยละ หากมีการรั บประทานนํ าตาลมากเกินไป นํ าตาลจะถูกเปลียนและสะสมในรูปของไกลโคเจน
ในตั บ อย่างไรก็ดี จากการศึกษาในสั ตว์ทดลองโดยกลุ่มนักวิ จ ั ยไทยพบว่า การศึกษาบางฉบั บมี
รายงานถึงไกลโคเจนสะสมในเซลล์ต ั บของหนูเพศเมียที ตั ดรั งไข่และได้ร ั บนํ ามะพร้าวในขนาด
มล/
กก แต่จํานวนของเซลล์ต ั บทีมีการสะสมของไกลโคเจนก็ไม่ได้แตกต่างกั บในกลุ่มอืนๆ สําหรั บ
การศึกษาอืนๆในหนูท ีตั ดรั งไข่ออกในระยะต่อมา ( วั น) พบว่าจากการส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ นํ า
มะพร้าวอ่อน ( มล/กก/วั น)ไม่ทําให้เกิดการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคั ญของเนือเยื อของตั บและไต
ส่วนจํานวนเซลล์ต ั บทีมี ไกลโคเจนสะสมไม่ได้แตกต่างจากกลุ่มอืนทีระยะเดียวกั น สําหรั บค่าทาง
ชีวเคมีของเลือด พบว่ากลุ่มหนูท ีตั ดรั งไข่ออกและได้ร ั บนํ ามะพร้าวอ่อนมีค่าทีบ่งชี ถึงการทํางานของ
ตั บและไตของกลุ่มหนูท ีตั ดรังไข่ออกและได้ร ั บนํ ามะพร้าวไม่แตกต่างจากกลุ่มอืนๆ ในการศึกษาอีก
ฉบั บ ในหนูขาวเพศผู้ นํ ามะพร้าวมีผลทําให้มีการสะสมของไขมั นทีตั บลดน้อยลงนอกจากนีการทํางาน
ของเอนไซม์ต ั บก็ลดลงด้วย โดยสรุป คือ ยิ งให้นํามะพร้าวอ่อนนานเพิมขึ นเพียงใด จะยิ งมีการสะสมของ
ไกลโคเจนทีเซลล์ต ั บตํ าลงเท่านั น ยั งคงต้องติดตามผลการศึกษาในคนต่อไปว่าการดืมนํ ามะพร้าวใน
ระยะยาวจะมีผลต่อการทํางานของตั บและไตหรือไม่
โดยสรุป นํ ามะพร้าวเป็นเครืองดืมทีมี มาช้านานแล้ว การศึกษาในสั ตว์ทดลองและในหลอด
ทดลองแสดงให้เห็นว่านํ ามะพร้าวน่าจะมีแนวโน้มทีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ อย่างไรก็ดี การศึกษาในคน
ยั งมีอยู่น้อยมากคาดหวั งว่าในระยะต่อไปน่าจะมีการศึกษาในคนมากขึ นเพือยื นยั นผลการศึกษาใน
สั ตว์ทดลอง และกําหนดขนาดทีเหมาะสมของการดืมนํ ามะพร้าวในแต่ละวั นด้วย
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