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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการออกกาลังกายร่ วมกับการรับประทานน้ ามันมะพร้าวต่อการไหลเวียนเลือดที่
แขนท่อนล่างในคนที่เป็ นทายาทของผูท้ ี่มีความดันโลหิ ตสูงจานวณ 13 คน (N=13) โดยอาสาสมัครทุกคนที่ผ่านการคัด
กรองจะต้องทาการทดลอง 4 ครั้ง 1. Control (Con) 2.รับประทานน้ ามันมะพร้าว (Coco) 3.รับประทานน้ ามันมะพร้าว
และออกกาลังกาย (Coco+ex) 4.ออกกาลังกาย (Ex) โดยมีการสุ่ มลาดับก่อนหลังและมีระยะพักห่างกัน 5-7 วัน ซึ่งในแต่
ละการทดลองจะมีการเก็บตัวอย่างเลือด วัดความดันโลหิ ต และวัดการไหลเวียนเลือดที่แขนท่อนล่าง จานวน 3 ครั้ง ณ
เวลา ก่อนการทดลอง และ 4 ชม.หลังการทดลอง จากการศึกษาพบว่าค่าพื้นที่ใต้กราฟการไหลเวียนเลือดที่แขนท่อนล่าง
ในการทดลองที่ รับ ประทานน้ ามัน มะพร้าวร่ วมกับ การออกกาลังกายเปรี ยบเที ยบกับการทดลองอื่ นๆไม่ พ บความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติในช่วงเวลาเดียวกัน แต่พบการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ใต้กราฟการไหลเวียนเลือด ที่ 4 ชม.
ภายหลังการออกกาลังกายร่ วมกับการรับประทานน้ ามันมะพร้าว และภายหลังการออกกาลังกายเพียงอย่าง (p=0.021),
(p=0.05)
ABSTRACT
The objective was to determine the effect of exercise with coconut oil ingestion on forearm blood flow in
offspring of hypertensive parents (N=13). All participants underwent 4 experiments consists 1.Control (Con)
2.Coconut oil ingestion (Coco) 3.Exercise with coconut oil ingestion (Coco+ex) 4.Exercise (Ex) in randomized order
with 5-7 days wash out period. Blood sample, blood pressure and forearm blood flow at baseline, 2 hr. and 4 hr. after
the experiments were observed. The result of this study showed no significant differences between experiments at the
same time points. However, significant differences in blood flow between baseline and 4 hr. were found in exercise
alone (p=0.05) and exercise with coconut oil ingestion (p=0.021)
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บทนา
โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็ นสาเหตุหนึ่งของการเสี ยชีวติ ซึ่งมีการคึกษาที่พบว่าอาหารที่มีไขมันสูงเป็ นปั จจัย
เสี่ ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าว โดยน้ ามันมะพร้าวนั้นเป็ นไขมันที่ถูกนิ ยมใช้มากในประเทศไทยเพื่อประกอบอาหารต่างๆ
องค์ประกอบหลักทางเคมีส่วนใหญ่เป็ นกรดไขมันอิ่มตัวที่มีโครงสร้างสายยาวปานกลาง จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง
พบว่าน้ ามันมะพร้ าวสามารถช่ วยลดระดับไขมันในเลื อด เพิ่ มสารต้านอนุ มูลอิ สระ และลดสารอนุ มูลอิ สระ ทั้งยัง
สามารถส่ งเสริ มการทางานของหลอดเลือด (Nevin, 2006, 2008; Nurul-Imanet et al., 2013) และการศึกษาในคนก็พบ
เช่ นกันว่า การรับประทานน้ ามันมะพร้าวมีแนวโน้มที่ จะช่วยลดระดับไขมันในเลือดได้ จากการศึ กษาบ่งชี้ ว่าน้ ามัน
มะพร้าวอาจช่วยลดความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจได้ซ่ ึงแตกต่างจากไขมันอื่นๆ (Cox,1998)
แต่ยงั ไม่สามารถสรุ ปได้ชดั เจนเนื่องการศึกษายังมีจานวนน้อย
การออกกาลังกายแบบแอโรบิ คได้รับการยอมรับว่าเป็ นวิธีการที่สามารถลดปั จจัยเสี่ ยงและป้ องกันโรคทาง
หลอดเลือดและหัวใจได้ ในปั จจุบนั มีการศึกษาจานวนหนึ่งที่ทดสอบถึงผลของการออกกาลังกายแบบแอโรบิคร่ วมกับ
การรับประทานน้ ามันมะพร้าวหรื อไขมันที่มีสายยาวปานกลางในคนและสัตว์ทดลองพบว่าวิธีดงั กล่าวสามารถลดระดับ
ไขมันในเลือดได้ดีกว่าการออกกาลังกายเพียงอย่างเดียว (Alves et al., 2015; Thomas et al., 2001) ซึ่ งอาจเป็ นหนทางที่
จะช่วยป้ องกันโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
แต่ท้ งั นี้ ขอ้ มูลในข้างต้นยังมีอยูจ่ านวนน้อย และยังไม่พบข้อมูลว่าในการทดลองคนที่มีความเสี่ ยงต่อการเกิด
ภาวะความดันโลหิ ตสู ง เช่น ผูท้ ี่ เป็ นทายาทของคนที่ เป็ นความดันโลหิ ตสู ง ที่ มีความผิดปกของหลอดเลือดแต่ยงั ไม่
แสดงอาการ จะมีการตอบสนอง แตกต่างจากคนปกติทวั่ ไปหรื อไม่ อย่างไร จึงควรที่จะมีการศึกษาถึงผลของการออก
กาลังกายร่ วมกับการรับประทานน้ ามันมะพร้าวเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการป้ องกันและประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาการทางานของหลอดเลือดและสารชีวเคมีภายในเลือดที่เปลี่ยนแปลง ภายหลังการออกกาลังกาย
ร่ วมกับการรับประทานน้ ามันมะพร้าวในทายาทของผูท้ ี่ เป็ นความดันโลหิ ตสู งเปรี ยบเที ยบกับการออกกาลังกายและ
รับประทานน้ ามันมะพร้าวเพียงอย่างเดียว
2. เพื่ อศึ กษาการท างานของหลอดเลื อดและสารชี วเคมี ภายในเลื อดที่ เปลี่ ยนแปลง ในแต่ละการทดลอง
เปรี ยบเทียบช่วงเวลาก่อนและหลังทาการทดลอง
วิธีการวิจยั
แผนการทดลอง
การศึกษาดังกล่าวเป็ นการศึกษาแบบเชิ งทดลองในมนุษย์แบบมีการทดลองเปรี ยบเที ยบ (Human controlled
experimental design) โดยการทดลองประชากรเป้ าหมาย คือ ผูม้ ีสุขภาพดี จานวน 13 คน มีเกณฑ์การคัดเข้าดังนี้
เกณฑ์ การคัดเลือกเข้ าศึกษา (Inclusion criteria)
1. การทดลองทายาทของผูท้ ี่เป็ นความดันโลหิ ตสูง (offspring of hypertensive parents (OHT))
- ผูช้ ายสุขภาพดี อายุระหว่าง 18-30 ปี
- Normal blood pressure (BP <120/80 mmHg) (hypertension guideline, 2016)
- Normal blood lipid levels (cholesterol<150mg/dl, triglyceride<150mg/dl, LDL<130mg/dl)
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- Normal resting EKG.
- BMI ≤ 25 kg/m2
- มี physical activity น้อยกว่า 30 นาทีต่อครั้ง และน้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์
- บิดาหรื อมารดา ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะความดันโลหิ ตสู ง (โดยที่ ถูกวินิจฉัยในช่วงอายุก่อน 55 ปี
สาหรับบิ ดาและ 65 ปี สาหรับมารดา) (BP ≥ 140/90 mmHg) หรื อมีการใช้ยาการทดลองรักษาภาวะความดันโลหิ ตสู ง
(Li et al., 2005)
เกณฑ์ การคัดออกจากการศึกษา (Exclusion criteria)
1. มีอาการบาดเจ็บที่ร่างกายที่ส่งผลทาให้ไม่สามารถออกกาลังกายได้
2. มีแผลเปิ ดหรื อกล้ามเนื้ออักเสบที่บริ เวณส่วนต้นของแขน
3. ไม่สามารถรับประทานน้ ามันมะพร้าวได้ตามกาหนด
4. เป็ นเบาหวาน
5. มีปัญหาในเรื่ องของ เส้นประสาทและกล้ามเนื้อ
6. รับประทานอาหารเสริ มต้านอนุมูลอิสระหรื อวิตามิน ก่อนการทดลอง 1 สัปดาห์
ขั้นตอนดาเนินการวิจยั
การเตรี ยมตัวของผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั
ก่อนทาการทดลองแต่ละครั้ง อาสาสมัครจะถูกขอร้องให้
- นอนพักผ่อนให้เพียงพอ
- งดใช้ยาเสริ มหรื อวิตามินที่มีฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระ อย่างน้อย 1 สัปดาห์
- หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีไขมันสูง (1 g. fat/1 kg. bodyweight) อย่างน้อย 1 วัน โดยให้คาแนะนา เช่น fast
food ทุกชนิด, อาหารที่มีไขมันสูง (ข้าวขาหมู, ข้าวหมูกรอบ, ข้าวมันไก่ เป็ นต้น)
- งดดื่มแอลกอฮอล์หรื อเครื่ องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชัว่ โมง
- งดเครื่ องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน อย่างน้อย 8-12 ชัว่ โมง
- งดรับประทานอาหารอย่างน้อย 12 ชัว่ โมง แต่สามารถดื่มน้ าได้
- หลีกเลี่ยงการทากิจกรรมหรื อการออกกาลังกายอย่างหนักเป็ นเวลาอย่างน้อย 24 ชัว่ โมง
- เตรี ยมชุดและรองเท้าสาหรับออกกาลังกาย และอุปกรณ์อาบน้ ามาในวันที่ทาการออกกาลังกาย
หากอาสาสมัครไม่สามารถทาได้ตามข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งผูว้ จิ ยั จะพิจารณาเลื่อนวันทาการทดสอบออกไป
วิธีการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ อาสาสมัครจะพบผูว้ ิจยั ทั้งหมด 5 ครั้ง (visit 1-5) โดยจะมีระยะห่ างแต่ละ visit เป็ นเวลา 5-7
วัน ซึ่ งแต่ละครั้งของ visit 2-5 อาสาสมัครจะได้ทาการทดลองทั้งหมด 4 การทดลอง (protocol 1-4) (รายละเอียดการ
ทดลองชี้แจงด้านล่าง) ซึ่งใน visit ที่1 อาสาสมัครจะได้รับการคัดกรอง โดยจะทาเหมือนกันหมดทุกคน ส่วนvisit ที่ 2-5
จะเริ่ มทา protocol ที่ 1-4 โดยใช้การสุ่มลาดับการทาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (randomized protocol) โดยอาสาสมัคร
ทุกคนจะต้องทาครบทุกการทดลอง
- Screening test: อาสาสมัครจะถูกขอให้กรอกแบบบันทึ กข้อมูลเบื้ องต้นและแบบสอบถามเพื่อเป็ นเกณฑ์
เบื้องต้นในการคัดเข้า พร้อมลงนามในใบยินยอมเข้าร่ วมวิจยั และจะเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจระดับไขมัน น้ าตาล ใน
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เลื อ ดเบื้ อ งต้น หากอาสาสมัค รไม่ เคยได้รั บ การตรวจดังกล่ าวเลยภายในระยะเวลา 6 เดื อ น และ ท าการทดสอบ
สมรรถภาพทางร่ างกาย (Vo2max test)
- Protocol 1: เมื่ อ อาสาสมัค รถึ ง ห้ อ งปฎิ บั ติ ก ารให้ น อนพัก 10-15 นาที ในห้ อ งปฎิ บั ติ ก ารที่ ค วบคุ ม
อุณหภูมิหอ้ งไว้ที่ 25°c และหลังจากพักครบแล้วจะทาการวัดความดันโลหิ ตและหลังจากนั้นจะวัดค่าการไหลเวียนเลือด
ที่บริ เวณแขนท่อนล่าง ด้วยเทคนิค Venous occlusion plethysmography ในแขนข้างที่ไม่ถนัด โดยในระหว่างการวัดการ
ไหลเวียนเลือดก็จะทาการวัดความดันโลหิ ตต่อเนื่ องไปด้วย 10 นาที ในแขนอีกข้างหนึ่ ง โดยจะทาการวัดในลักษณะ
แบบนี้ ที่ช่วงเวลา 12 ชัว่ โมงภายหลังการงดอาหาร (Baseline) และที่ 4 ชม. หลังออกกาลังกายตาม protocol พร้อมกับ
เก็บตัวอย่างเลือดก่อนวัดการไหลเวียนเลือด ปริ มาณ 4 มล. จากหลอดเลือดดาบริ เวณท้องแขน เพื่อนาไปวิเคราะห์ค่าสาร
อนุมูลอิสระ ระดับไขมันและระดับน้ าตาล โดยจะคาเข็มไว้ตลอดการทดสอบ
- Protocol 2: ขั้นตอนการวิจยั คล้าย protocol ที่ 1 ยกเว้น หลังจากการวัดการไหลเวียนเลือดภายหลังการงด
อาหาร 12 ชัว่ โมง (Baseline) จะให้อาสาสมัครรับประทานน้ ามันมะพร้าว 45 มล. (3 ช้อนโต๊ะ)
- Protocol 3: ขั้นตอนการวิจยั คล้าย protocol ที่ 1 ยกเว้น หลังจากการวัดการไหลเวียนเลือดภายหลังการงด
อาหาร 12 ชัว่ โมง (Baseline) ทาการออกกาลังกายด้วยการวิง่ บน treadmill เป็ นระยะๆ รวม เป็ นเวลา38 นาที และนัง่ พัก
หลังจากการออกกาลังกายเป็ นเวลา 20 นาที ก่อนให้รับประทานน้ ามันมะพร้าว 45 มล. (3 ช้อนโต๊ะ)
- Protocol 4: ขั้นตอนการวิจยั คล้าย protocol ที่ 1 ยกเว้น หลังจากการวัดการไหลเวียนเลือดภายหลังการงด
อาหาร 12 ชัว่ โมง (baseline) จะให้อาสาสมัคร ทาการออกกาลังกายด้วยการวิ่งบน treadmill เป็ นระยะๆ รวม เป็ นเวลา
38 นาที
ตารางเวลาในแต่ละ Protocols
Experimental Protocol 1 - Control (Con)
4 hr.

Baseline

Dinner
12 hr.

Time 6.30 p.m.
pmpm

2 hr.

2 hr.

Time line

12.00p.m.

6.30 a.m.

Experimental Protocol 2 - Coconut oil ingestion (Coco)
Dinner

Baseline

Coconut oil ingestion

4 hr.
Time line

Time 6.30 p.m.
pmpm

6.30 a.m.

8 a.m.
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12.00p.m.

MMP16-5
Experimental Protocol 3 - Exercise and ingestion of coconut oil (Coco+ex)
Dinner

Baseline

Time 6.30 p.m.
pmpm

6.30a.m.

Exercise

Coconut oil
ingestion

7 a.m.

8 a.m.

4 hr.
Time line

12.00p.m.

Experimental Protocol 4 - Exercise (Ex)
Dinner

Baseline

4 hr.

Exercise

Time line

Time 6.30 p.m.
pmpm

6.30a.m.

7 a.m.

12.00p.m.

เก็บตัวอย่างเลือด, วัดค่าความดันโลหิ ต และ วัดค่าการไหลเวียนเลือดที่แขนท่อนล่าง
การรับประทานนา้ มันมะพร้ าว
- น้ ามันมะพร้าว ที่ ได้รับมาตรฐานผ่านการรับรองจาก GMP และ อย. พร้อมกับมีการระบุ ถึ งค่า nutrition
fact, เลขทะเบียน อย. ที่ขา้ งขวด, Lot ของสิ นค้าที่ผลิต และวันหมดอายุ ขนาดบรรจุ 1000 มล. ซึ่ งให้พลังงานเท่ากับ120
kcal ต่อ 1 ช้อนโต๊ะ (15 มล.) โดยจะให้ผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั รับประทาน 3 ช้อนโต๊ะ (45 มล.) (Dayrit, 2000) โดยจะใช้ถว้ ยตวง
ที่ ได้มาตรฐานตวงและแบ่ งใส่ แก้วน้ าและผสมน้ าเปล่า 150-200 มล.เพื่ อให้ดื่มได้ง่ายขึ้ น และผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั จะต้อง
รับประทานให้หมดภายใน 15 นาที
การวัดการไหลเวียนเลือดทีบ่ ริเวณแขนท่ อนล่ าง
วิธีการวัด blood flow ด้วย Venous occlusion plethysmography จะให้อาสาสมัคร อยูใ่ นท่านอนหงายบนเตียง
โดยแขนทั้งสองข้างวางราบอย่างผ่อนคลายโดยแขนข้างที่ ไม่ถนัดจะถูกจัดให้มีระดับความสู งห่ างจากระดับหัวใจ 10
ซม. โดยวางบนแผ่นโฟม เพื่อลด venous pressure ในตอนเริ่ มต้น และกระตุน้ การเกิด outflow ในจังหวะที่มีการปล่อย
venous cuff และในส่วนของ strain gauge จะถูกนามาสวมใส่ในบริ เวณส่วนแขนท่อนล่างที่มีเส้นรอบวงมากที่สุดพร้อม
กับยึดกับผิวหนังด้วยเทปใสและไม่ให้มีสิ่งใดสัมผัสถูกตลอดการทาการทดลอง อาสาสมัครจะถูกขอให้นอนนิ่ งๆ ไม่
ขยับขณะทาการการวัด ซึ่ งก่อนการวัดด้วยเทคนิ คดังกล่าวทุกครั้ง อาสาสมัครจะถูกขอให้นอนพักนิ่ งๆ ก่อนอย่างน้อย
เป็ นเวลา 10-15 นาที เพื่อให้ระบบไหลเวียนเลือดคงที่ จึงจะเริ่ มทาการวัด โดยการวัดค่าดังกล่าวจะใช้เวลาทั้งหมด 15
นาที และนาค่าที่ ท้ งั หมดมาคานวณเพื่อหาค่าพื้นที่ ใต้เส้นโค้ง (area under the curve) โดย Microsoft Excel ด้วยสู ตร
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MMP16-6
การวัดความดันโลหิตและคานวนค่ าความต้ านทานหลอดเลือดทีบ่ ริเวณแขนท่ อนล่ าง
Cuff ของเครื่ องวัดความดันโลหิ ตอัตโนมัติ (NIKON KOHDEN) จะถูกพันไว้ที่ตน้ แขนข้างตรงข้ามกับที่ ทา
การวัดการไหลเวียนเลื อด เนื่ องจากจะท าการวัดความดันโลหิ ตไปพร้อมกับการวัดการไหลเวียนเลื อดในช่ วงเวลา
Baseline และ ช่ วงเวลา 4 ชั่วโมงภายท าการทดลอง โดยอาสาสมัครจะถูกขอให้น อนนิ่ งๆและขยับให้น้อยที่ สุด จน
สิ้ นสุ ดการวัด โดยเครื่ องวัดความดันโลหิ ตอัตโนมัติจะถูกตั้ง ให้ทาการวัดอัตโนมัติ 10 ครั้ งต่อเนื่ อง ซึ่ งค่าความดัน
โลหิ ตที่วดั ได้น้ นั จะนาไปคานวณเป็ นค่าเฉลี่ยและนาไปคานวณ ค่าความดันเฉลี่ยเลือดแดง (mean arterial pressure) จาก
สู ตร [(2xdiastolic)+systolic]/3 และนาไปคานวณเป็ นค่าความต้านทานหลอดเลือด (resistance) จากสู ตร blood flow/
mean arterial pressure
โปรแกรมการออกกาลังกาย
เป็ นการออกกาลังกายแบบแอโรบิค อาสาสมัครจะได้ทาการออกกาลังกายก่อนการรับประทานน้ ามันมะพร้าว
ด้วยการวิง่ สลับกับการเดินเร็ วบน treadmill ซึ่งจะมีการปรับ ความเร็ วและความชัน เพื่อให้ระดับความหนักของการออก
กาลังกายนั้น อยู่ในระดับ high สลับ กับ moderate โดย ระดับ ความหนัก ของการออกก าลังกายนั้น ค านวณจาก ค่ า
maximum heart rate ที่ได้จากการทา VO2max test ของผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองแต่ละบุคคล จะใช้เวลารวมทั้งหมด 38 นาที
- ในช่วง warm up ใช้เวลาทั้งหมด 5 นาที เมื่อโดยอาสาสมัครจะเริ่ มจากการเดิ น และเมื่ อเข้าสู่ นาที ที่ 2 จะ
ค่อยๆปรับความเร็ วและความชันจนระดับการเต้นของหัวใจของผูเ้ ข้าร่ วมการทดลอง อยู่ที่ 70% ของ maximum heart
rate จนครบ 3 นาทีและเริ่ มเข้าสู่การออกกาลังกาย
- ในช่ วง Aerobic นั้นจะแบ่ งเป็ น 2 ส่ วน คื อ1. high intensity exercise 2. active recovery ซึ่ งในช่ วงที่ ออก
กาลังกายแบบ high intensity จะปรับความเร็ วและความชันของ treadmill จนผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองนั้นมีระดับการเต้น
ของหัวใจที่ 85-95% maximum heart rate เป็ นเวลา 4 นาที และในช่วง active recovery treadmill จะถูกลดความเร็ วและ
ความชันลง จนผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองมีระดับการเต้นของหัวใจ อยูท่ ี่ 70% ของ maximum heart rate เป็ นเวลา 3 นาที ซึ่ ง
จะทาลักษณะนี้สลับกับทั้งหมด 4 ครั้ง และเข้าสู่ช่วง cool down
- ในช่วง cool down จะใช้เวลา 5 นาที ก็จะเสร็ จสิ้น โปรแกรมการออกกาลังกาย (รู ปที่ 1)

รู ปที่ 1 การออกกาลังกายแอโรบิคแบบเป็ นช่วงด้วยระดับความหนักสูง (High interval aerobic exercise)
High : High intensity (85-95%)
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MMP16-7
การเก็บและวิเคราะห์ ตวั อย่ างเลือด
การเก็บ เลื อดจากหลอดเลื อดดาที่ ท้องแขนหรื อหลังมื อปริ มาณ 11 มล. ซึ่ งจะบรรจุ ลงใน plain tube และ
EDTA tube เพื่อรักษาสภาพของเลือดให้สมบูรณ์
โดยจะนาเลือดที่ ได้น้ นั ไปตรวจวิเคราะห์ ค่ า triglyceride (TG) ด้วยวิธีการ enzymatic, end point โดยเครื่ อง
abbott Architect c-system และ ค่ าสารอนุมูลอิสระ MDA ด้วยวิธีการดังนี้
1. นาเลือดที่ได้ปั่นแยกที่ 3000 rpm ที่ 4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10นาที และนา serum ที่ได้ ปริ มาณ 240 µL
ใส่สาร 0.67%TCA จานวน 80 µL และใส่สาร 50 µM BHT จานวน 30 µL
2. นา serum ที่ใส่สารตามข้อ 1 แล้วไปปั่ นที่ 13,000 rpm เป็ นเวลา 10 นาที ที่ 4 องศาเซลเซียส
3. นาส่วน supernatant ปริ มาณ 150 µL ใส่ TBA 150 µL
4. Incubate ที่ 95 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 5 นาที (เปิ ดฝา)
5. ทิ้งไว้ให้เย็น
6. ดูดสารมา 150 µL และอ่านค่าการดูดกลืนแสงที่ 532 nm. (ใส่ลงใน 96 well microplate)
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
1. แสดงผลน้ าหนัก ส่ วนสู ง ความดันโลหิ ต การไหลเวียนเลือด และ ค่าสารเคมีต่างๆในเลือด ด้วยค่าเฉลี่ย
(mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
2. วิเคราะห์ตวั แปรทางสถิติ
- วิเคราะห์ความแตกต่างภายในการทดลองเปรี ยบเทียบแต่ละprotocol และในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้ twoway repeated-measure analysis of variance และใช้ post hoc multiple comparisons โดยวิธี Least significant difference
ทดสอบสถิติที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
สถานทีแ่ ละระยะเวลาในทาการทดลอง
ห้องปฏิ บตั ิการเวชศาสตร์ การกีฬา ชั้น 4 อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ ง
ระยะเวลาที่ใช้ทาการวิจยั ทั้งหมดคือ 12 สัปดาห์ (ประมาณ 3 เดือน)
ผลการวิจยั
การศึ กษาครั้งนี้ เป็ นการศึ กษานาร่ อง โดยคุณลักษณะของผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั จานวน 13 คน (N=13) ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ มี
ประวัติครอบครัวเป็ นความดันโลหิ ตสูงทั้งหมด
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MMP16-8
ตารางที่ 1 แสดงลักษณะทัว่ ไปของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั (N=13) เป็ นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อายุ (ปี )
21±1.54
น้ าหนัก (กิโลกรัม)
60±7.05
ส่วนสูง (เซนติเมตร)
170±6.25
ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัมต่อเมตร2)
20.6±1.87
Vo2max (มิลลิลิตร/กิโลกรัม/นาที)
34.6±9.74
Systolic pressure (มิลลิเมตรปรอท)
110±9.74
Diastolic pressure (มิลลิเมตรปรอท)
57±8.32
ประวัติโรคความดันโลหิ ตสูง
- พ่อ
7
- แม่
5
-ทั้ง พ่อและแม่
1
การไหลเวียนเลือดทีแ่ ขนท่ อนล่ าง
จากการศึกษา (รู ปที่ 2) พบถึงนัยสาคัญทางสถิติ ในภาพรวมผลของเวลา (p=0.04) แต่ไม่พบถึงนัยสาคัญทาง
สถิ ติเมื่ อเปรี ยบเที ยบระหว่างการทดลองที่ ช่วงเวลาเดี ยวกัน และพบว่ามี การเพิ่มขึ้ น ของการไหลเวียนเลื อดอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 4 ชม. ในการทดลองที่ทาการออกกาลังกายร่ วมกับการรับประทานน้ ามันมะพร้าวเปรี ยบเที ยบกับ
ก่อนทาการทดลอง (p=0.021) และยังพบว่ามีการไหลเวียนเลือดที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติเช่นกันในการทดลอง
ที่ออกกาลังกายเพียงอย่างเดียวที่เวลา 4 ชม.เปรี ยบเทียบกับก่อนทาการทดลอง (p=0.05)
*
#

รู ปที่ 2 กราฟแสดงค่าผลรวมพื้นที่ใต้กราฟของการไหลเวียนเลือดที่แขนท่อนล่าง (N=13), Con = การทดลองควบคุม,
Coco=การทดลองที่ได้น้ ามันมะพร้าวเพียงอย่างเดี ยว, CoCo+Ex=การทดลองที่ กินน้ ามันมะพร้าวร่ วมกับการ
ออกก าลัง กาย, Ex=ออกก าลัง กายเพี ย งอย่า งเดี ย ว (* Coco+Ex 4 hr.VS Baseline (p=0.021), # Ex 4 hr. VS
Baseline (p=0.05))
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MMP16-9
ค่ าความต้ านทานภายในหลอดเลือด
จากการศึกษา (รู ปที่ 3) พบถึงนัยสาคัญทางสถิติ ในภาพรวมผลของเวลา (p=0.04) แต่ไม่พบถึงนัยสาคัญทาง
สถิติเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างการทดลองที่ช่วงเวลาเดียวกัน แต่พบว่าในการทดลองที่ได้ทาการออกกาลังกายเพียงอย่าง
เดียวภายหลังที่ 4 ชม. มีค่าต้านทานหลอดเลือดลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อเปรี ยบเทียบกับก่อนทาการทดลอง
(p=0.01)

*

รู ปที่ 3 กราฟแสดงถึงค่าความต้านทานภายในหลอดเลือด (N=13), Con = การทดลองควบคุม, Coco=การทดลองที่ได้
น้ ามันมะพร้าวเพียงอย่างเดียว, CoCo+Ex=การทดลองที่กินน้ ามันมะพร้าวร่ วมกับการออกกาลังกาย, Ex=ออก
กาลังกายเพียงอย่าง (* Ex 4 hr. VS Baseline (P=0.01))
ค่ าไตรกลีเซอร์ ไรด์ ในเลือด
จากการศึกษา (ในรู ปที่ 4) พบถึงนัยสาคัญทางสถิติในภาพรวมผลของการทดลองกับเวลา (p=0.044) ซึ่งพบว่า
เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างการทดลองที่ได้ทาการออกกาลังกายเพียงอย่างเดียวมีค่าไตรกลีเซอไรด์ที่ลดลงในเลือดมากกว่า
การทดลองที่ออกกาลังกายร่ วมกับการรับประทานน้ ามันมะพร้าวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p=0.14)
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MMP16-10

*

รู ปที่ 4 กราฟแสดงถึงระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (N=13), Con = การทดลองควบคุม, Coco=การทดลองที่ได้น้ ามัน
มะพร้าวเพียงอย่างเดียว, CoCo+Ex=การทดลองที่ กินน้ ามันมะพร้าวร่ วมกับการออกกาลังกาย, Ex=ออกกาลัง
กายเพียงอย่างเดียว (* Ex 4 hr. VS Coco + EX (P=0.014))
ค่ าสารอนุมูลอิสระ MDA ในเลือด
จากการศึ กษาไม่พบถึ งการเปลี่ยนแปลงอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติเมื่ อเปรี ยบเที ยบระหว่างการทดลองการ
ทดลองที่ช่วงเวลาเดียวกัน และเมื่อเปรี ยบเทียบก่อนและหลังทาการทดลอง (ในรู ปที่ 5)

รู ปที่ 5 กราฟแสดงถึงระดับสารอนุมูลอิสระ MDAภายในเลือด (N=13), Con = การทดลองควบคุม, Coco=การทดลอง
ที่ได้น้ ามันมะพร้าวเพียงอย่างเดียว, CoCo+Ex=การทดลองที่กินน้ ามันมะพร้าวร่ วมกับการออกกาลังกาย, Ex=
ออกกาลังกายเพียงอย่างเดียว
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อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ พบว่าการทดลองที่ทาการออกกาลังกายร่ วมกับการรับประทานน้ ามันมะพร้าวและออกกาลัง
กายเพียงอย่างเดียวส่ งผลให้มีการไหลเวียนที่แขนเพิ่มขึ้นที่ 4 ชม.ในคนที่เป็ นทายาทของผูท้ ี่มีความดันโลหิ ตสู ง และยัง
พบว่าที่ 4 ชม.ในการทดลองที่ ออกกาลังกายเพียงอย่างเดียวมีความต้านทานหลอดเลือดลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ซึ่งอธิบายได้วา่ การออกกาลังกายนั้นส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของการไหลเวียนเลือดที่แขนท่อนล่างในคนที่เป็ นทายาทของ
ผูท้ ี่มีความดันโลหิ ตสู งได้แบบฉับพลัน (Ariyakul, 2013) เนื่ องจากในขณะที่ ออกกาลังกายเลือดจะถูกสู บฉี ดจากหัวใจ
เร็ วและแรงมากขึ้นซึ่ งมีผลไปกระตุน้ กลไกการหลัง่ สารที่ทาให้หลอดเลือดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทาให้ปริ มาณเลือดถูก
ส่งไปสู่ร่างกายอย่างเพียงพอโดยผลลัพธ์จะทาให้การไหลเวียนเลือดเพิ่มขึ้นทั้งระบบและความดันภายในหลอดเลือดนั้น
ลดลง (Francescomarino et al., 2009) มีการศึกษาเกี่ ยวกับน้ ามันมะพร้าวที่ รายงานว่า น้ ามันมะพร้าวมีผลส่ งเสริ มการ
ทางานของหลอดเลือดโดยที่ทาให้สารไนตริ กอ๊อกไซด์ ซึ่ งเป็ นสารสาคัญต่อการขยายตัวของหลอดเนื่ องนั้นคงอยูม่ าก
ขึ้น จึงส่ งเสริ มให้หลอดเลือดนั้นเกิดการขยายตัวได้ดียงิ่ ขึ้น (Kappally et al., 2016) แต่ในการศึกษาครั้งนี้กลับพบว่าแม้
กลุ่มทดลองที่รับประทานน้ ามันมะพร้าวร่ วมกับการออกกาลังกายจะมีการไหลเวียนเลือดที่เพิ่มขึ้นคล้ายคลึงกับกลุ่มที่
ทาการออกกาลังกายเพียงอย่างเดี ยว แต่กลุ่มที่ รับประทานน้ ามันมะพร้าวเพียงอย่างเดี ยวไม่พบการไหลเวียนเลือดที่
เพิ่มขึ้ น อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติ จึ งอาจอนุ ม าณได้ว่าการออกกาลังกายนั้นส่ งผลเป็ นหลักต่อการไหลเวียนเลื อดที่
เปลี่ยนแปลง แต่ท้ งั นี้แล้วการศึกษาดังกล่าวเป็ นเพียงการศึกษานาร่ องซึ่ งจานวนตัวอย่างมีนอ้ ยและเป็ นการดูผลของการ
รับประทานน้ ามันมะพร้าวแบบฉับพลันและระยะสั้น ทาให้ผลลัพธ์ที่ได้น้ นั อาจไม่ชดั เจนและไม่เป็ นไปตามสมมุติฐาน
นอกจากนี้ยงั พบว่าการทดลองดังกล่าวในกลุ่มที่ได้รับประทานน้ ามันมะพร้าวนั้น มีการเพิ่มขึ้นของระดับไตรกลีเซอไรด์
ในเลือดที่ชดั เจน เนื่ องจากน้ ามันมะพร้าวเป็ นอาหารกลุ่มไขมันเหมือนกับไขมันชนิ ดอื่นๆซึ่ งมีผลต่อการเพิ่มระดับ
ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดได้ และนอกจากนี้ในการศึกษาครั้งนี้ ไม่พบถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับสารอนุมูลอิสระMDA
ที่ชดั เจน เพราะว่าการทดลองในข้างต้นนั้นตัวอย่างที่นามาศึกษาเป็ นกลุ่มคนปกติที่มีสุขภาพดีแต่มีประวัติครอบครัวเป็ น
ความดัน โลหิ ตสู ง ซึ่ งจากการศึ กษาพบว่ากลุ่มคนดังกล่าวจะพบถึงความผิดปกติ ได้แต่ยงั ไม่แสดงออก (Allemann,
1995) ซึ่ งความผิดปกติ น้ ันจะแสดงออกชัดเจนเมื่ อมี ตวั กระตุน้ (Ariyakul, 2013; Bloomer et al., 2015; Taddei et al.,
2005) ซึ่ งการศึกษาดังกล่าวไม่ได้มีตวั กระตุน้ ให้แสดงออกถึงความผิดปกติจึงอาจทาให้ ปริ มาณค่าสารอนุมูลอิสระใน
ร่ างกายไม่เปลี่ยนแปลงชัดเจน จาการศึกษาข้างต้นคาดหวังว่าผลของน้ ามันมะพร้าวน่าจะส่ งเสริ มการทางานของหลอด
เลือดและช่วยลดสารอนุมูลอิสระในเลือดลงได้และน่าจะให้ผลดียงิ่ ขึ้นเมื่อรับประทานน้ ามันมะพร้าวภายหลังการออก
กาลังกาย แต่จากผลที่ได้กลับไม่เป็ นไปตามที่คาด ซึ่งอาจสรุ ปได้วา่ การรับประทานน้ ามันมะพร้าวนั้นไม่ได้ส่งทั้งผลเสี ย
และผลดี ต่อร่ างกายที่ ชดั เจน และผลของการออกกาลังกายนั้นให้ผลฉับพลันและส่ งผลหลักต่อการเปลี่ยนแปลงการ
ทางานของหลอดเลือดได้ดีกว่าการรับประทานน้ ามันมะพร้าว
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