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กรดไขมัน
สายกลางจาก
น้ำ�มันมะพร้าว

ตัวช่วยคีโต

เมือ่ เราจำ�กัดปริมาณคาร์โบไฮเดรตให้อยูร่ ะหว่าง 20-50 กรัม/วัน แต่กนิ
โปรตีนในปริมาณทีพ่ อเหมาะ ร่างกายจะเริม่ เผาไขมันเป็นแหล่งพลังงานหลัก
การเปลีย่ นไขมันเป็นน้�ำ ตาลให้สมองได้ใช้งาน จะได้สารเคมีในร่างกายออกมา
อีกกลุม่ หนึง่ คือ สารกลุม่ คีโตน ซึง่ เซลล์รา่ งกายนำ�ไปใช้งานได้เช่นกัน และ
เนื่องจากสารคีโตนผ่านเยื่อหุ้มสมองได้
สมองจึงสามารถใช้คีโตนเป็น
แหล่งพลังงานของเซลล์สมอง ซึง่ ทำ�ให้เกิดอนุมลู อิสระภายในไมโตคอนเดียร
ซึ่งเป็นอวัยวะเล็กๆ ที่ทำ�หน้าที่ผลิตพลังงานภายในเซลล์ น้อยกว่าการใช้
น้�ำ ตาลเป็นแหล่งพลังงานหลักมาก นักวิทยาศาสตร์กลุม่ หนึง่ จึงตัง้ สมมุตฐิ านว่า
การรับประทานอาหารแบบจำ�กัดคาร์โบไฮเดรตจนตับสามารถผลิตสารคีโตน
ให้รา่ งกายได้ใช้งาน ทีเ่ รียกว่าการรับประทานอาหารแบบ “คีโตเจนิค ไดเอท”
จะทำ�ให้สมองมีพลังงานเพิม่ ขึน้ และชะลอความเสือ่ มของสมองลง และทำ�ให้
เกิดการเผาไขมันสะสม รวมทั้งไขมันที่เรารับประทานเข้าไป การเผาผลาญ
ไขมัน ทำ�ให้เกิดสารชื่อ คีโตน บอดีส์ ซึ่งเซลล์ร่างกาย และเซลล์สมอง
นำ�ไปใช้ได้ ภาวะที่ร่างกายใช้การเผาผลาญไขมันเป็นแหล่งพลังงานหลัก
เรียกว่า ภาวะคีโตซีส (Ketosis) ซึ่งสามารถตรวจหาสารคีโตน บอดีส์
ได้ในปัสสาวะ หรือทางลมหายใจ

คีโตน บอดีสจ์ ากภายนอก หรือ Exogenous Ketones คืออะไร

สารคีโตนทีต่ บั ผลิตได้เอง เรียกว่า Endogenous Ketone คือ สารคีโตน
ทีร่ า่ งกายผลิตได้เอง แต่เราสามารถรับประทานสารคีโตนจากภายนอกร่างกาย
ได้ดว้ ย เพือ่ เร่งภาวะคีโตซีส (Ketosis) คือ ภาวะทีร่ า่ งกายเผาผลาญไขมัน
และใช้ไขมันเป็นแหล่งพลังงานหลักแทนน้�ำ ตาลได้ สารคีโตนทีร่ า่ งกายได้รบั
จากภายนอก ถูกเรียกว่า Exogenous Ketones

กรดไขมันสายกลาง (Medium Chain Triglycerides)

กรดไขมันสายกลาง หรือ Medium Chain Triglycerides มีคณ
ุ สมบัติ
เป็น Exogenous Ketones ซึง่ ในคนทีร่ บั ประทานอาหารแบบคีโตเจนิค ไดเอท
เพือ่ การเผาไขมันเป็นแหล่งพลังงานหลัก การรับประทาน Exogenous Ketones
หรือคีโตน บอดีสจ์ ากภายนอก จะทำ�ให้รา่ งกายเข้าสูภ่ าวะคีโตซีส (Ketosis)
ได้เร็วขึ้น โดยที่ไม่ต้องจำ�กัดคาร์โบไฮเดรตอย่างเข้มงวดมากนัก กรดไขมัน
ขนาดกลาง ไม่ต้องผ่านตับ แต่เข้าไปเผาผลาญในเซลล์ได้เลย และใช้ได้ดี
อย่างยิ่ง  ในผู้ที่ต้องการรับประทานอาหารแบบคีโตเจนิค  ไดเอท  เพื่อ
การลดน้ำ�หนัก แต่ไม่สามารถรับประทานไขมันได้ในปริมาณที่มากพอ

กรดไขมันสายกลางจากน้ำ�มันมะพร้าว

น้ำ�มันมะพร้าว เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ของกรดไขมันสายกลาง
อย่างไรก็ตามโมเลกุลของกรดไขมันสายกลางในน้ำ�มันมะพร้าว   ก็ยังมี
ความยาวของโมเลกุลคาร์บอนอะตอมทีห่ ลากหลาย แหล่งกรดไขมันสายกลาง
ที่ดี จะมีความยาวของโมเลกุลคาร์บอนอะตอมที่ 8-10 โมเลกุล

คาร์พริลิก แอซิด (Caprylic Acid : C8)

เป็นโครงสร้างโมเลกุลของกรดไขมันสายกลางจากน้ำ�มันมะพร้าว
ที่สมองใช้ได้ไวที่สุด และยังทำ�ให้การทำ�งานของทางเดินอาหารดีอีกด้วย
เนื่องจากคุณสมบัติในการต้านจุลชีพตัวร้ายในลำ�ไส้ แต่ Caprylic Acid
เป็นวัตถุดิบที่มีราคาแพงที่สุดของกรดไขมันสายกลางในน้ำ�มันมะพร้าว
เนื่องจากเผาผลาญเป็นพลังงานได้เร็วที่สุด และสมองใช้ได้ดีที่สุด

คาร์พริค แอซิด (Capric Acid : C10)

เป็นกรดไขมันสายกลางอีกตัวหนึง่ ในน้�ำ มันมะพร้าว เผาผลาญได้ชา้ กว่า
Caprylic Acid แต่มีคุณสมบัติเป็นคีโตน บอดีส์จากภายนอกเช่นกัน

