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EXTENDED ABSTRACT
Cider vinegar is used to reduce abnormal 

metabolic conditions in the body. Previous 

studies have reported that consuming cider 

vinegar could be helpful in weight loss,  

decreasing body mass index as well as waist 

circumference, hip circumference and fat 

mass. This study was a single blind, parallel, 

randomized controlled clinical trial. This research 

aimed to study the effect of consuming various 

types of cider vinegar on anthropometric 

indices and body composition changes 

among individuals with metabolic syndrome. 

The participants were recruited via announce-

ments placed on posters and social media 

networks. The duration of this study was  

5 weeks that were divided into 2 time periods: 

a 1-week pre-intervention period and a 

4-week intervention period. Four types of 

cider vinegar were tested: apple cider vinegar, 

rice vinegar, coconut flower cider vinegar 

and coconut flower concentrate drink. In all, 

40 participants were randomly allocated to 

4 groups, including the control group which 

received apple cider vinegar and three  

experimental groups receiving rice vinegar, 

coconut flower cider vinegar and coconut 

flower concentrate drink. All groups consumed 

cider vinegar twice daily, 15 ml in each time 

by mixing with 100-200 ml of water before 

breakfast and dinner for 4 weeks. The  

participants who received coconut flower 

concentrate drink diluted it with 100 ml of 

water, while participants in the other groups 

diluted their cider vinegars with 200 ml of 

water. After consuming the diluted cider 

vinegars, participants consumed meals  

immediately to prevent acidity of the vinegars 

causing side effects. Measurements were taken 

at week 0 and week 4; waist circumference 

and hip circumference were determined using 

a measuring tape, and bioelectrical impedance 

analysis was used to determine muscle mass, 

fat mass, basal metabolic rate, weight, and 

body mass index. The paired sample t-test was 

used to analyze differences in anthropometric 
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indices and body composition within each 

group. One-way analysis of variance was 

used to analyze the difference in variables 

between groups. At the end of this intervention, 

35 participants (87.5%) were included in data 

analysis. The majority of participants were 

female and their mean age was 49.5 years. 

Most of them had a bachelor degree and 

monthly income greater than 25,000 Thai baht. 

Moreover, most of them took oral antihyper-

tensive drugs, lipid-lowering drugs, and oral 

diabetes drugs. The results of within-group 

comparisons revealed that apple cider vinegar 

significantly reduced waist circumference 

(p=0.045); rice vinegar significantly reduced hip 

circumference (p=0.003) and coconut flower 

cider vinegar significantly improved muscle 

mass (p=0.028) as well as basal metabolic 

rate (p=0.036). No significant improvement was 

found across all outcomes in the coconut 

flower concentrate drink group. The between-

group comparisons showed no significant 

changes in all variables. In conclusion,  

consumption of cider vinegars could improve 

anthropometric indices and body composition 

among individuals with metabolic syndrome. 

However, people with a history of gastro- 

esophageal reflux disease, peptic ulcer or 

gastritis should be careful about consuming 

cider vinegar as it could irritate the gastro-

intestinal tract. Future studies should have a 

larger sample size and longer study duration, 

as well as be conducted among people with 

other chronic diseases.
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บทนำ�
ภาวะเมตาบอลกิซินโดรมเป็นกลุม่ความผดิปกติ

ร่วมกันของระดับน้ำาตาลในเลือดท่ีสูง ความดันโลหิตสูง 

ไขมันในเลือดสูง และอ้วนลงพุง เหล่าน้ีเป็นปัจจัยเส่ียง

ที่ทำาให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด จากข้อมูลของ

สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ หรือ International 

Diabetes Federation (IDF) พบผู้ที่มีภาวะเมตา- 

บอลิกซินโดรมทั่วโลกราวร้อยละ 20-25 ผู้ที่มีภาวะ

เมตาบอลกิซินโดรมจะเพิม่ความเสีย่งตอ่การเป็นโรค

เบาหวานชนิดท่ี 2 ถึง 5 เท่า สาเหตุท่ีสำาคัญของภาวะ

เมตาบอลิกซินโดรมเกิดจากโรคอ้วนลงพุงและภาวะ

ดื้อต่ออินซูลิน ซึ่งนำาไปสู่โรคเบาหวานและโรคหัวใจ

และหลอดเลอืดได้ในอนาคต1 จากการสำารวจสขุภาพ

ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย คร้ังท่ี 5 พ.ศ. 2557 

พบความชุกของภาวะอว้นลงพงุในเพศหญิงและชาย 

เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 51.3 และ 26.0 เมื่อเทียบกับ

ผลสำารวจฯ คร้ังท่ี 4 ในปี พ.ศ. 2552 ท่ีพบร้อยละ 45 

และ 18.6 ตามลำาดับ สว่นความชุกของโรคเบาหวาน

จากผลการสำารวจฯ ครั้งที่ 5 พบร้อยละ 8.9 ซึ่งเพิ่ม

สูงกว่าครั้งที่ 4 ที่พบร้อยละ 6.92

น้ำาส้มสายชูหมักได้ถูกนำามาใช้ในสมัย Hippo-

crates เพ่ือรักษาการติดเช้ือราและแบคทีเรีย บรรเทา

อาการไอ แมลงกัดต่อยและสมานแผล แต่เริ่มได้รับ

ความสนใจว่าช่วยลดภาวะการเผาผลาญของพลงังาน

ในร่างกายท่ีผิดปกติ น้ำาส้มสายชูหมักทำามาจากน้ำาผลไม้ 

ผลไม้ หรือข้าว โดยใช้ยีสต์ในการหมักเพื่อเปลี่ยน

น้ำาตาลในพืชหรือผลไม้ให้เป็นแอลกอฮอล์ และใช้

กลุ่มแบคทีเรียผลิตกรดอะซิติกเพ่ือเปล่ียนแอลกอฮอล์

ให้เป็นกรดอะซิติก3, 4 ซ่ึงจะได้กรดอะซิติกเป็น 

องค์ประกอบหลกัร้อยละ 4-85 นอกจากนียั้งประกอบ

ไปด้วยกรดอินทรีย์ต่าง ๆ  เช่น กรดแลคติก กรดมาลิก 

กรดซิตริก กรดซัคซินิก กรดทาทาริก และกรดฟอร์มิก 

รวมทั้งยังพบกรดอะมิโน เพปไทด์ วิตามิน แร่ธาตุ 

และสารประกอบฟีโนลิคหลายชนิด เช่น คาเทชิน 

กรดคาเฟอิก กรดเฟอรูริก6 สารประกอบเหล่านี้ช่วย

ส่งเสริมสุขภาพ โดยกรดอะซิติกในน้ำาส้มสายชูหมัก

จากแอปเป้ิลมีคำาแนะนำาให้ด่ืมคร้ังละ 15-30 มิลลิลิตร3 

จากการศึกษาผลของน้ำาส้มสายชูหมักจากแอปเป้ิล

ของ Halima และคณะโดยให้ผู้ที่เป็นเบาหวาน 

ชนิดที่ 2 บริโภคน้ำาส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ลวันละ 

15 มิลลิลิตร ด่ืมทุกวันระหว่างมื้ออาหารเป็นเวลา  

4 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ดื่มน้ำาเปล่า 

ผู้เข้าร่วมวิจัยต้องคงรูปแบบการดำาเนินชีวิตตลอด 

การศึกษา ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มทดลองมีน้ำาหนัก

และดัชนีมวลกายลดลงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ7 

รวมท้ังจากการศึกษาก่อนหนา้นีไ้ด้ระบุว่าการบรโิภค

น้ำาส้มสายชูหมักจากแอปเป้ิลช่วยลดน้ำาหนัก ดัชนี

มวลกาย เส้นรอบวงเอว5, 8 เส้นรอบวงสะโพก และ

มวลไขมันได้8 จึงช่วยลดปัจจัยเส่ียงต่อการเป็นโรคอ้วน

และป้องกันการเกิดภาวะเมตาบอลิกซินโดรม จากการ

ทบทวนวรรณกรรมยังไมพ่บหลกัฐานเชิงประจกัษข์อง

การศึกษาน้ำาส้มสายชูหมักชนิดต่าง ๆ เปรียบเทียบ

กับน้ำาสม้สายชูหมกัจากแอปเป้ิล ดงันัน้ผูวิ้จยัจงึสนใจ

ท่ีจะศึกษาผลของการบริโภคน้ำาส้มสายชูหมักชนิดต่าง ๆ  

ตอ่การเปลีย่นแปลงของสดัสว่นและองคป์ระกอบของ

ร่างกายในผู้ที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม การศึกษา

ในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาน้ำาส้มสายชูหมัก

ชนิดต่าง ๆ  เปรียบเทียบน้ำาส้มสายชูหมักจากแอปเป้ิล

ต่อการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนของร่างกาย ได้แก่ 

น้ำาหนัก ดัชนีมวลกาย เส้นรอบวงเอว เส้นรอบวงสะโพก 

เส้นรอบวงเอวต่อเส้นรอบวงสะโพก และองค์ประกอบ

ของร่างกาย ได้แก่ มวลไขมัน มวลกล้ามเนื้อ อัตรา

การเผาผลาญพลงังานของร่างกายในผูที้ม่ภีาวะเมตา

บอลิกซินโดรม เนื่องจากยังมีการศึกษาเชิงประจักษ์
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น้อยหรือหาข้อมูลได้ยาก ผลการวิจัยน้ีจะเป็นประโยชน์

ต่อผู้ที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม และเป็นแนวทาง

สำาหรับการศึกษาในผู้ที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่น ๆ

วิธีก�รศึกษ�
รูปแบบก�รศึกษ�

เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ Single blind, 

parallel, randomized clinical controlled trial 

ระยะเวลาการดำาเนินการวิจัย 5 สัปดาห์ แบ่งเป็น 

2 ช่วง ได้แก่ ช่วงก่อนทดลอง 1 สัปดาห์ และช่วง

ทดลอง 4 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมวิจัยได้รับการสุ่มอย่างง่าย

ดว้ยวธิกีารจับฉลากแบง่เปน็ 4 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน 

ได้แก่ กลุม่ควบคุมได้รับน้ำาสม้สายชูหมกัจากแอปเป้ิล 

กลุ่มทดลองที่ 1, 2 และ 3 ได้รับน้ำาส้มสายชูหมัก

จากข้าว น้ำาส้มสายชูหมักจากดอกมะพร้าว และ

เคร่ืองด่ืมไซเดอร์จากดอกมะพร้าว ตามลำาดับ วิเคราะห์

ผลการศกึษาก่อนและหลงัการทดลองภายในกลุม่และ

ระหว่างกลุ่ม

อาหารทดลองและวิธีการบริโภค

น้ำาสม้สายชูหมกัทัง้ 4 ชนดิ ไดแ้ก่ น้ำาสม้สายชู

หมักจากแอปเป้ิลแบบมีตะกอนมีกรดอะซิติกร้อยละ 5 

น้ำาส้มสายชูหมักจากข้าวมีกรดอะซิติกร้อยละ 4.5 

น้ำาส้มสายชูหมักจากดอกมะพร้าวมีกรดอะซิติก 

ร้อยละ 5 และเครือ่งดืม่ไซเดอร์จากดอกมะพร้าวเป็น

เคร่ืองด่ืมที่ผสมน้ำาส้มสายชูหมักจากดอกมะพร้าว

ร้อยละ 70 กับน้ำาหวานจากดอกมะพร้าวร้อยละ 30 

มีกรดอะซิติกร้อยละ 4 น้ำาส้มสายชูหมักทั้ง 4 ชนิด

ถูกนำามาบรรจุใหม่โดยใส่ในขวดแก้วใสที่เหมือนกัน 

ใช้กระดาษห่อขวดพร้อมกับเขียนรหัสไว้ท่ีกระดาษ

เพื่อปกปิดผู้เข้าร่วมวิจัย

ผูเ้ข้ารว่มวิจยัต้องบรโิภคน้ำาสม้สายชูหมกัวันละ 

2 คร้ัง คร้ังละ 15 มิลลิลิตร3 ก่อนอาหารเช้าและเย็น 

โดยผสมกับน้ำาเปลา่ โดยกลุม่ทีไ่ดร้บัน้ำาสม้สายชูหมกั

จากแอปเป้ิล ข้าว และดอกมะพร้าวให้ผสมน้ำาส้ม

สายชูหมักกับน้ำาเปล่า 200 มิลลิลิตร ส่วนกลุ่มท่ีได้รับ

เคร่ืองดืม่ไซเดอรจ์ากดอกมะพรา้วให้ผสมกับน้ำาเปลา่ 

100 มิลลิลิตร เน่ืองจากเคร่ืองด่ืมไซเดอร์มีความ

เปน็กรดนอ้ยกว่าน้ำาสม้สายชูหมกัข้างต้น และเพือ่ให้

ความเข้มข้นของกรดอะซิติกใกลเ้คยีงกัน เมือ่บรโิภค

น้ำาส้มสายชูหมักแล้วให้บริโภคอาหารตามทันที  

ผู้เข้าร่วมวิจัยต้องหลีกเล่ียงการบริโภคน้ำาส้มสายชูหมัก

ชนิดอื่น ๆ และให้คงรูปแบบการดำาเนินชีวิต เช่น 

การรับประทานอาหาร การออกกำาลังกาย และการ

นอนหลับ จนกว่าการวิจัยจะเสร็จสิ้น

ผู้เข้�ร่วมวิจัย

ผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นบุคคลทั่วไปท่ีมีภาวะเมตา- 

บอลิกซินโดรมตามเกณฑ์การวินิจฉัยของ National 

Cholesterol Education Program Adult Treatment 

Panel III (NCEP ATP III)9 และอาศัยอยู่ใน

กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล การคำานวณขนาด

ตัวอย่างใช้สูตรของ Sakpal10 ได้จำานวนผู้เข้าร่วมวิจัย 

40 คน โดยผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจเข้าร่วม

โครงการวิจัยจากการติดประกาศรับสมัครภายใน

มหาวทิยาลยัมหิดล วิทยาเขตราชวิถี บริเวณโดยรอบ 

และการประกาศผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ผู้สนใจจะต้อง

ผ่านการคัดกรองโดยการสัมภาษณ์ (หรือสอบถาม) 

ข้อมูลการตรวจร่างกายท่ีสถานพยาบาลในช่วง 3 เดือน

ท่ีผ่านมา และต้องอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล 

โดยมีเกณฑ์คัดเลือกดังนี้

เกณฑ์การคัดเข้า

1) เพศชายหรือเพศหญิงมีสัญชาติไทย อายุ 

18-60 ปี

2) มีค่าดัชนีมวลกาย 23-35 กิโลกรัม/ตาราง

เมตร
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3) มีเกณฑ์อย่างน้อย 3 ข้อจาก 5 ข้อดังต่อไปน้ี

- มเีสน้รอบวงเอว ≥ 90 เซนตเิมตรในเพศ

ชาย และ ≥ 80 เซนติเมตรในเพศหญิง 

และ/หรือ

- มีเอชดีแอลคอเลสเตอรอล < 40 มิลลิกรัม/

เดซิลติรในเพศชาย และ < 50 มลิลกิรัม/

เดซิลิตรในเพศหญิง หรือกินยารักษาไขมัน

ในเลือดที่ผิดปกติ และ/หรือ

- มีระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ≥ 150 

มิลลิกรัม/เดซิลิตร หรือกินยารักษาไขมัน

ในเลือดที่ผิดปกติ และ/หรือ

- มีความดันโลหิต ≥ 130/85 มิลลิเมตรปรอท 

หรือกินยารักษาความดันโลหิตสูง และ/หรือ

- มีระดับน้ำาตาลในเลือดขณะอดอาหาร ≥ 

100 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หรือกินยารักษา

เบาหวาน

4) สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้

5) สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัยโดยได้รับการ

บอกกล่าวอย่างเต็มใจ

เกณฑ์การคัดออก

1) ไม่สะดวกบริโภคน้ำาส้มสายชูหมัก

2) เป็นผู้รับประทานมังสวิรัติ

3) มีโรคแทรกซ้อน เช่น โรคหืด โรคตับแข็ง 

โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคมะเร็ง

4) เป็นโรคกรดไหลย้อน และ/หรอืโรคกระเพาะ

อาหาร

5) รับประทานยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

บางชนิดหรือฮอร์โมนที่มีผลต่อการลดน้ำาหนัก

6) สูบบุหรี่

7) ดื่มสุราเป็นประจำา

8) ตัง้ครรภห์รือวางแผนจะตัง้ครรภใ์น 6 เดอืน 

หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร

ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

โครงการวิจัยนี้ผ่านการรับรองจริยธรรมวิจัย 

ในมนุษย์ โดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เอกสารรับรองโครงการวิจัย COA. No. MUPH 

2019-103

วิธีก�รดำ�เนินก�รวิจัย
1. ช่วงก่อนทดลอง ใช้เวลา 1 สัปดาห์

 ผู้วิจัยนัดหมายผู้เข้าร่วมวิจัยท้ัง 40 คน  

มาพบท่ีคณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหิดล

เพือ่อธิบายให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ความสำาคญัของ

การศึกษา วิธีการดำาเนินการศึกษา การเก็บข้อมูล  

รวมถึงประโยชนข์องการศกึษา และให้ผูเ้ข้ารว่มวิจยั

ลงนามในเอกสารยินยอมตนเข้าร่วมโครงการวิจัย 

จากนั้นขอความอนุเคราะห์ผู้ เ ข้าร่วมวิจัยตอบ

แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป

2. ช่วงทดลอง ใช้เวลา 4 สัปดาห์

 ในสัปดาห์ที่ 0 ผู้เข้าร่วมวิจัยได้รับการวัด

สัดส่วนของร่างกาย ได้แก่ ส่วนสูง เส้นรอบวงเอว 

เส้นรอบวงสะโพก และวิเคราะห์องค์ประกอบของ

ร่างกาย ได้แก่ น้ำาหนัก มวลกล้ามเนื้อ มวลไขมัน 

อัตราการเผาผลาญพลังงานของร่างกายข้ันพื้นฐาน 

จากนัน้ได้รับคำาอธิบายวิธีการบริโภคน้ำาสม้สายชูหมกั

พร้อมตัวอย่างน้ำาส้มสายชูหมักและอุปกรณ์ ได้แก่ 

แก้วตวง และถ้วยตวงพลาสติก ในระหว่างที่บริโภค

น้ำาส้มสายชูหมักผู้วิจัยมีการติดต่อผู้เข้าร่วมวิจัย 

โดยการส่งข้อความและ/หรือโทรศัพท์เพื่อสอบถาม

ผลข้างเคียงถึงอาการผิดปกติ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน 

ปวด/แสบท้อง แสบร้อนกลางอก มีกรดไหลย้อน  

และอาการไมพ่งึประสงค ์เพือ่ให้คำาแนะนำาและแก้ไข

อย่างทันที เม่ือบริโภคน้ำาส้มสายชูหมักจนครบ 4 สัปดาห์ 
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ผูเ้ข้าร่วมวิจยัได้รับการวัดเสน้รอบวงเอว วัดเสน้รอบ

วงสะโพก และวัดองค์ประกอบของร่างกายอีกคร้ัง 

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมวิจัยต้องนำาขวดน้ำาส้มสายชูหมัก

ที่เหลือมาคืนผู้วิจัย ผู้วิจัยนำามาตวงและคำานวณ

ปริมาณที่บริโภค เพื่อตรวจสอบการให้ความร่วมมือ 

(Compliance) ในการบริโภคน้ำาส้มสายชูหมัก

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง เป็นน้ำาส้ม

สายชูหมักทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ น้ำาส้มสายชูหมักจาก

แอปเปิ้ล น้ำาส้มสายชูหมักจากข้าว น้ำาส้มสายชูหมัก

จากดอกมะพร้าว และเครื่องด่ืมไซเดอร์จากดอก

มะพร้าว

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่

 - สายวัด ใช้สำาหรับวัดรอบเอวโดยวัดผ่าน

สะดือ สายวัดแนบลำาตัวและขนานกับพื้น อ่านค่า

ขณะที่หายใจออก และวัดรอบสะโพกโดยวัดส่วน 

ที่กว้างท่ีสุดของสะโพก วัดตำาแหน่งละ 3 ครั้ง  

อ่านสเกลเป็นเซนติเมตรทศนิยมหนึ่งตำาแหน่ง และ

นำามาหาค่าเฉลีย่ สายวัดท่ีใช้ไดน้ำามาตรวจสอบสเกล

กับไม้บรรทัด และใช้สายวัดเส้นเดิมรวมท้ังใช้ผู้วัด 

คนเดียวกันตลอดโครงการวิจัย

 - เคร่ืองช่ังน้ำาหนักท่ีมีท่ีวัดความสูง ใช้สำาหรับ

วัดส่วนสูง โดยอ่านสเกลเป็นเซนติเมตรทศนิยม 

หนึ่งตำาแหน่ง

 - เครือ่งวิเคราะห์องคป์ระกอบของรา่งกาย 

(Bioelectrical impedance analysis) ย่ีห้อ Tanita 

รุ่น DC-360 ใช้สำาหรับการช่ังน้ำาหนัก วิเคราะห์ 

ดัชนีมวลกาย มวลกล้ามเนื้อ มวลไขมัน และอัตรา

การเผาผลาญพลังงานของร่างกาย

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล

ทางสถิต ิIBM SPSS version 20 โดยกำาหนดระดับ

ความมนียัสำาคัญทางสถิตทิี ่p-value <0.05 วิเคราะห์

และนำาเสนอขอ้มลูคณุลักษณะพื้นฐานของผูเ้ขา้รว่ม

วิจยัด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี 

ค่าเฉลี่ย และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และ

ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มของข้อมูลคุณลักษณะ

พ้ืนฐานด้วยสถิติ Likelihood ratio Chi-square test 

เนื่องจากละเมิดข้อตกลงมีค่าคาดหวังน้อยกว่า 5  

เกนิรอ้ยละ 20 ของจำานวนเซลล์11 เปรียบเทยีบค่าที่

ได้จากการวัดสดัสว่น เช่น รอบเอว รอบสะโพก และ

องค์ประกอบของรา่งกาย เช่น น้ำาหนกั ดชันมีวลกาย 

มวลกล้ามเนื้อ มวลไขมัน และอัตราการเผาผลาญ

พลังงานของร่างกายภายในกลุ่มด้วยสถิติ Paired 

sample t-test และระหว่างกลุ่มด้วยการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of 

variance; One-way ANOVA)

ผลก�รศึกษ�
ลักษณะทั่วไปของผู้เข้าร่วมวิจัย

ผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นผู้ท่ีมีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม

จำานวน 40 คน มีผู้ออกจากการศึกษาจำานวน 3 คน 

ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่ได้รับน้ำาส้มสายชูหมักจากข้าว 1 คน 

สาเหตุที่ออกจากการศึกษาเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว 

ขณะท่ีกลุ่มท่ีได้รับน้ำาส้มสายชูหมักจากดอกมะพร้าว 

2 คนได้รายงานว่ามีกรดไหลย้อน และมีอาการแสบคอ 

ดังนั้นจึงมีผู้เข้าร่วมวิจัยที่อยู่จนจบการศึกษาจำานวน 

37 คน ในจำานวนน้ีมี 2 คนอยู่ในกลุ่มน้ำาส้มสายชูหมัก

จากข้าวและเครื่องด่ืมไซเดอร์จากดอกมะพร้าวถูก 

คัดออกในช่วงวิเคราะห์ข้อมูลเนื่องจากบริโภคน้ำาส้ม

สายชูหมกัไมค่รบตามจำานวนทีก่ำาหนด ดงันัน้จงึเหลอื

ผู้เข้าร่วมวิจัยจำานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 

สำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
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คุณลักษณะพ้ืนฐานของผู้เข้าร่วมวิจัย ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีอายุโดยเฉล่ีย 49.5±2.5 ปี จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้มากกว่า 

25,000 บาทต่อเดือน ไม่ดื่มสุรา และออกกำาลังกาย

ไม่สม่ำาเสมอ เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่าทั้ง 4 กลุ่ม

มีคุณลักษณะพื้นฐานไม่แตกต่างกัน (Table 1) 

นอกจากนีผู้เ้ข้ารว่มวิจยัสว่นใหญ่มโีรคประจำาตวัเปน็

ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง และภาวะก่อนเป็น

เบาหวาน ตามลำาดับ รบัประทานยาลดความดันโลหิต 

ยาลดไขมันในเลือด และยาลดน้ำาตาลในเลือด ตามลำาดับ 

ทุกคนนับถือศาสนาพุทธและไม่สูบบุหรี่ (ไม่ได้แสดง

ข้อมูลในตาราง)

Table 1 Characteristics of study groups

Characteristics

Number (%)

ACV
(n = 10)

RV
(n = 8)

CFCV
(n = 8)

CFCD
(n = 9)

p

Sex
Female 9 (90.0) 6 (75.0) 6 (75.0) 7 (77.8) 0.802

Age (years)
Mean±SD 52±4.88 50.63±6.84 47.88±7.74 51.67±7.5 0.587

Education level
Primary school
High school
Diploma
Bachelor degree
Master degree

0 (0.0)
1 (10.0)
1 (10.0)
5 (50.0)
3 (30.0)

0 (0.0)
3 (37.5)
1 (12.5)
4 (50.0)
0 (0.0)

0 (0.0)
0 (0.0)
2 (25.0)
5 (62.5)
1 (12.5)

1 (11.1)
2 (22.2)
0 (0.0)
5 (55.6)
1 (11.1)

0.285

Occupation
Government employee
Non-government employee
Self-employed

2 (20.0)
3 (30.0)
5 (50.0)

0 (0.0)
2 (25.0)
6 (75.0)

2 (25.0)
2 (25.0)
4 (50.0)

4 (44.4)
2 (22.2)
3 (33.3)

0.352

Monthly income (baht)
≤ 25,000
> 25,000

2 (20.0)
8 (80.0)

3 (37.5)
5 (62.5)

5 (62.5)
3 (37.5)

3 (33.3)
6 (66.7)

0.315

Alcohol consumption 10 (100.0)  8 (100.0) 7 (87.5) 8 (88.9) 0.388

Exercise
Never
Irregular
Regular

2 (20.0)
7 (70.0)
1 (10.0)

1 (12.5)
6 (75.0)
1 (12.5)

1 (12.5)
7 (87.5)
0 (0.0)

0 (0.0)
9 (100.0)
0 (0.0)

0.437

ACV = Apple cider vinegar, RV = Rice vinegar, CFCV = Coconut flower cider vinegar,

CFCD = Coconut flower concentrate drink
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ผลการเปรียบเทียบคา่การเปลีย่นแปลงสดัสว่น

ของร่างกายและองค์ประกอบของร่างกายภายในกลุม่ 

ก่อนและหลังบริโภคน้ำาส้มสายชูหมักชนิดต่าง ๆ  

เป็นเวลา 4 สปัดาห์ พบว่ากลุม่ควบคุมท่ีบรโิภคน้ำาสม้

สายชูหมกัจากแอปเปิล้มเีสน้รอบวงเอวลดลงอย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติ (p-value = 0.045) ขณะที่กลุ่ม

ทดลองทั้ง 3 กลุ่มไม่มีการเปลี่ยนแปลง สำาหรับกลุ่ม

ที่ได้รับน้ำาส้มสายชูหมักจากข้าวภายหลังการทดลอง

มีเส้นรอบวงสะโพกลดลงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

(p-value = 0.003) กลุม่ท่ีได้รับน้ำาสม้สายชูหมกัจาก

ดอกมะพร้าวหลังการทดลองมีค่ามวลกล้ามเนื้อและ

อัตราการเผาผลาญพลังงานของร่างกายเพิ่มข้ึน 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p-value = 0.028 และ 

p-value = 0.036 ตามลำาดับ) เมื่อเปรียบเทียบค่า

การเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนของร่างกายและ 

องค์ประกอบของร่างกายระหว่างกลุ่มพบว่า ไม่มี

ความแตกต่างกัน (Table 2)

Table 2 Changes in anthropometric indices and body composition in control and experi-

mental groups

Variables Study period ACV RV CFCV CFCD pa

Weight
(kg)

W0
W4

W4-W0
pb

69.29±2.88
 69.32±2.67
0.03±0.31
0.925

77.13±4.39
76.69±4.22
-0.44±0.47

0.380

71.19±3.33
71.45±3.29
0.26±0.31
0.423

69.53±4.96
69.42±4.97
-0.11±0.36

0.766

0.490
0.518
0.618

Body mass index
(kg/m2)

W0
W4

W4-W0
pb

27.82±0.72
27.84±0.67
0.02±0.12
0.876

29.53±1.31
29.34±1.23
-0.19±0.18

0.334

27.41±1.07
27.53±1.11
0.11±0.12
0.386

27.50±1.01
27.44±0.99
-0.06±0.15

0.714

0.462
0.533
0.546

Waist 
circumference 
(cm)

W0
W4

W4-W0
pb

92.77±2.42
91.67±2.10
-1.10±0.47
0.045*

97.96±2.31
96.95±1.48
-1.01±1.08

0.379

90.56±2.54
90.50±2.74
-0.06±0.52

0.907

92.79±3.25
92.23±3.23
-0.56±0.60

0.384

0.305
0.328
0.701

Hip circumference 
(cm)

W0
W4

W4-W0
pb

102.81±1.85
102.18±1.62
-0.63±0.65

0.354

108.11±2.99
106.84±3.09
-1.27±0.28
0.003*

103.71±1.36
103.46±1.50
-0.25±0.56

0.668

101.07±2.63
101.03±2.42
-0.04±0.42

0.939

0.197
0.310
0.468

Waist to hip ratio W0
W4

W4-W0
pb

0.91±0.02
0.90±0.02
-0.01±0.01

0.328

0.90±0.00
0.91±0.01
0.01±0.01
0.513

0.86±0.02
0.87±0.02
0.01±0.01
0.445

0.92±0.02
0.91±0.02
-0.01±0.01

0.527

0.194
0.453
0.471
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Table 2 Changes in anthropometric indices and body composition in control and experi-

mental groups (cont.)

Variables Study period ACV RV CFCV CFCD pa

Muscle mass (kg) W0
W4

W4-W0
pb

40.32±1.93
40.50±1.96
0.18±0.12
0.165

44.80±2.81
44.78±2.76
-0.02±0.12

0.840

44.25±3.45
44.55±3.43
0.30±0.11
 0.028*

42.22±3.74
42.28±3.76
0.06±0.12
0.660

0.701
0.707
0.274

Fat mass
(kg)

W0
W4

W4-W0
pb

26.48±1.70
26.32±1.60
-0.16±0.25

0.532

29.58±3.32
29.16±3.16
-0.41±0.38

0.312

24.26±2.09
24.20±2.24
-0.06±0.29

0.836

24.81±1.91
24.63±1.90
-0.18±0.25

0.503

0.389
0.424
0.867

Basal metabolic 
rate (kcal)

W0
W4

W4-W0
pb

1,282.5±52.4
1,287.2±52.3
4.70±4.33
0.306

1,425.1±78.3
1,422.0±76.2
-3.10±5.22

0.568

1,384.6±91.0
1,393.6±89.9
9.00±3.48
0.036*

1,321.1±102.9
1,322.4±103.91

1.33±4.62
0.780

0.612
0.626
0.318

ACV = Apple cider vinegar, RV = Rice vinegar, CFCV = Coconut flower cider vinegar,

CFCD = Coconut flower concentrate drink, W = week

All values are Mean±SEM
a significant difference between groups
b significant difference within groups

อภิปร�ยผลก�รศึกษ�
การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการบริโภคน้ำาส้ม

สายชูหมักชนิดต่าง ๆ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

สัดส่วนของร่างกายและองค์ประกอบของร่างกาย 

ทีแ่ตกตา่งกัน โดยสดัสว่นรา่งกายท่ีมกีารเปลีย่นแปลง

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ได้แก่ เส้นรอบวงเอว 

ลดลงในกลุ่มที่บริโภคน้ำาส้มสายชูหมักจากแอปเป้ิล 

(p-value = 0.045) และเส้นรอบวงสะโพกลดลงในกลุ่ม

ท่ีบริโภคน้ำาส้มสายชูหมักจากข้าว (p-value = 0.003) 

ส่วนองค์ประกอบของร่างกายท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ได้แก่ มวลกล้ามเนื้อ 

และอัตราการเผาผลาญพลังงานของร่างกายเพิ่มข้ึน

ในกลุ่มท่ีบริโภคน้ำาส้มสายชูหมักจากดอกมะพร้าว 

(p-value = 0.028, p-value = 0.036 ตามลำาดับ) 

เมื่อเปรียบเทียบภายในกลุ่มก่อนกับหลังการทดลอง 

การที่น้ำาส้มสายชูหมักแต่ละชนิดทำาให้ค่าสัดส่วน 

ต่าง ๆ  ของร่างกายมีความแตกต่างกันอาจเน่ืองมาจาก

ปริมาณของกรดอะซิติก รวมทั้งกรดอินทรีย์ต่าง ๆ 

และสารประกอบฟโีนลคิในน้ำาสม้สายชูหมกัท่ีมคีวาม

แตกต่างกัน สำาหรับน้ำาส้มสายชูหมักจากแอปเป้ิลท่ีใช้

ในการทดลองนีเ้ป็นสตูรออร์แกนคิและมตีะกอนจงึมี

เอนไซม์และโพรไบโอติกที่ทำาให้กลุ่มที่ได้รับน้ำาส้ม

สายชูหมักจากแอปเป้ิลมีการเปล่ียนของเส้นรอบวงเอว

มากกว่ากลุ่มอื่น
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กลุ่มท่ีบริโภคน้ำาส้มสายชูหมักจากแอปเป้ิล 

มีเส้นรอบวงเอวลดลงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

และมีแนวโน้มของการลดลงของเส้นรอบวงสะโพก 

ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Heljić และคณะท่ีพบว่า

หลงัจากบริโภคน้ำาสม้สายชูจากแอปเป้ิล 20 มลิลลิติร 

ผสมกับน้ำาเช่ือมแอปเป้ิล 40 มิลลิลิตร เป็นเวลา  

5 สัปดาห์ มีเส้นรอบวงเอวลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิต ิ(p-value = 0.016)12 ส่วนการศึกษาของ 

Kondo และคณะกลุ่มทดลองที่ 1 และ 2 ที่บริโภค

น้ำาส้มสายชูหมักจากแอปเป้ิลวันละ 15 และ 30 

มิลลิลิตร ตามลำาดับ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า

เส้นรอบวงเอวลดลงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติในสัปดาห์

ท่ี 8 และ 12 เม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้

บริโภคน้ำาส้มสายชูหมัก นอกจากน้ียังพบว่าเส้นรอบวง

สะโพกมีค่าลดลงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ อันเนื่อง

มาจากการลดลงของมวลไขมันในร่างกาย5

ในการศึกษานี้ยังพบว่ากลุ่มท่ีบริโภคน้ำาส้ม

สายชูหมักจากข้าวมีเส้นรอบวงสะโพกลดลงอย่าง 

มีนัยสำาคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา 

ก่อนหน้าน้ีของ Hamadate และคณะท่ีพบว่า กลุ่มท่ี

บรโิภคอาหารเสริมทีม่สีว่นผสมของน้ำาสม้สายชูหมกั

จากข้าวกล้องญ่ีปุ่นเป็นเวลา 12 สัปดาห์ มีเส้น 

รอบวงสะโพกลดลงกว่าก่อนทดลอง13 สำาหรับค่า 

การเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนของเส้นรอบวงเอว 

ต่อเส้นรอบวงสะโพกในการศึกษานี้พบว่าทุกกลุ่ม 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงขัดแย้งกับการศึกษาของ 

Kondo และคณะทีพ่บว่า สดัสว่นของเสน้รอบวงเอว

ต่อเส้นรอบวงสะโพกลดลงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ในสัปดาห์ที่ 125 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาของ Ali 

และคณะพบว่า การดื่มเคร่ืองดื่มที่มีส่วนผสมของ

น้ำาส้มสายชูหมักจากอินทผาลัมเป็นระยะเวลา  

10 สัปดาห์ ทำาให้รอบเอวและรอบสะโพกเริ่มลดลง

ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 5 และลดลงอย่างมีนัยสำาคัญเมื่อจบ

การศึกษา14 การบริโภคกรดอะซิติกที่ได้จากน้ำาส้ม

สายชูหมกัทำาให้เกิดการเปลีย่นแปลงของสดัสว่นของ

ร่างกาย อาจเน่ืองมาจากกระบวนการสลายสารอาหาร

ภายในเซลล์ เมื่อร่างกายดูดซึมกรดอะซิติกที่มาจาก

การบริโภคน้ำาส้มสายชูหมัก กรดอะซิติกจะถูกเผาผลาญ

ผ่าน Acetyl-CoA ที่เป็นสารตั้งต้นในวัฏจักรเครบส์

ซ่ึงกระบวนการนี้จะเกิดข้ึนที่ตับ อะซิเตรทถูกนำาไป

ใช้เป็นสารตัง้ตน้ในกระบวนการสงัเคราะห์กรดไขมนั

ในทุกเซลล์ เม่ืออะซิเตรทถูกเผาผลาญโดย Acetyl-CoA 

synthetase จะเกิด Adenosine monophosphate 

(AMP) อะซิเตรทจะไปกระตุ้นเอนไซม์ AMP-activated 

protein kinase (AMPK) ซ่ึงมหีนา้ทีใ่นกระบวนการ

เผาผลาญกลูโคสและไขมัน และยังเป็นตัวยับย้ัง 

การสังเคราะห์กรดไขมันและสเตอรอล15

การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า การบริโภคน้ำาส้ม

สายชูหมักจากดอกมะพร้าวทำาให้มวลกล้ามเนื้อและ

อตัราการเผาผลาญพลงังานของรา่งกายเพิม่ข้ึนอย่าง

มีนัยสำาคัญทางสถิติ (p-value = 0.028 และ p-value 

= 0.036 ตามลำาดับ) อาจเนื่องมาจากกรดอะซิตริก 

ช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลิน16 เมื่ออินซูลินมีความไว

ทำาให้โปรตนีท่ีบรโิภคถูกนำาไปใชเ้สรมิสร้างกลา้มเนือ้

แทนที่จะเปลี่ยนเป็นไขมัน ในการศึกษาของ Park 

และคณะอธิบายว่า มวลกล้ามเน้ือท่ีเพ่ิมข้ึนช่วยชะลอ

การดำาเนนิของภาวะเมตาบอลกิซินโดรม โดยช่วยลด

ความเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูง ไตรกลีเซอไรด์

ในเลือดสูง และความผิดปกติของระดับน้ำาตาล 

ในเลือดได้17 กล้ามเน้ือลายเป็นเน้ือเย่ือท่ีมีความไวต่อ

อินซูลินมากท่ีสุดและมีบทบาทสำาคัญท่ีช่วยในการรักษา

สมดุลกลูโคสในร่างกาย18 นอกจากนี้ในคนท่ีมีมวล

กลา้มเนือ้มาก สง่ผลให้มอีตัราการเผาผลาญพลงังาน

เพิม่ข้ึน เนือ่งจากเซลลก์ลา้มเนือ้ลายมคีวามสามารถ
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ในการใช้ออกซิเจนได้ดี จึงทำาให้เกิดการเผาผลาญ 

สารอาหารได้มากตามไปด้วย19

การศึกษานี้พบว่าค่าน้ำาหนักและดัชนีมวลกาย

มีแนวโน้มลดลงในกลุ่มที่บริโภคน้ำาส้มสายชูหมัก 

จากข้าวและเครื่องดื่มไซเดอร์จากดอกมะพร้าว  

ซ่ึงสอดคล้องกับ Xiu ที่กล่าวว่า น้ำาส้มสายชูหมัก 

จากข้าวมีประสิทธิภาพในการช่วยลดและควบคุม 

น้ำาหนักตัวได้20 ผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า กลุ่มท่ีบริโภค

น้ำาส้มสายชูหมักจากแอปเป้ิลและน้ำาส้มสายชูหมัก

จากดอกมะพร้าวไม่พบท้ังแนวโน้มการลดลงของน้ำาหนัก

และดัชนีมวลกาย ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ 

Jasbi และคณะพบว่า การบริโภคน้ำาส้มสายชูหมัก

จากองุ่นแดงเม่ือเทียบกับน้ำาส้มสายชูหมักจากแอปเป้ิล

ไม่มีผลต่อการลดลงของน้ำาหนักและดัชนีมวลกาย 

ทั้งภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มเมื่อบริโภคครบ  

8 สปัดาห์21 นอกจากนียั้งสอดคลอ้งกับการศึกษาของ 

Kausar และคณะท่ีพบว่า การบริโภคน้ำาส้มสายชูหมัก

จากแอปเป้ิลวันละ 15 มิลลิลิตร เป็นระยะเวลา  

3 เดอืน ไมม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงของค่าดังกลา่ว22

ถึงแม้ว่าการศึกษาในคร้ังนี้จะไม่พบการลดลง

ของเส้นรอบวงเอว เส้นรอบวงสะโพก และมวลไขมัน

อย่างมีนัยสำาคัญในทุกกลุ่ม แต่พบว่า มีแนวโน้มลดลง

เมือ่เปรียบเทยีบกับก่อนการทดลอง การบรโิภคน้ำาสม้

สายชูหมกัในผูท้ีม่ภีาวะเมตาบอลกิซินโดรมทำาให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนและองค์ประกอบของ

รา่งกายไปในทางทีด่ข้ึีน อาจเนือ่งมาจากกรดอะซิติก

ในน้ำาส้มสายชูที่ช่วยลดมวลไขมันโดยที่ไม่ได้ทำาให้

มวลกล้ามเนื้อลดลง23 นอกจากนี้อาจมีปัจจัยอื่น  

เช่น ระยะเวลาของการศึกษา จำานวนผู้เข้าร่วมวิจัย 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป ควรเพิม่ระยะเวลา

การศึกษา วัดผลการศึกษาก่อน ระหว่าง และหลัง

การทดลอง และเพิ่มจำานวนผู้เข้าร่วมวิจัย รวมทั้ง

ศกึษาในผูท่ี้เปน็โรคไมติ่ดตอ่เรือ้รงัอืน่ ๆ  ด้วย สำาหรับ

ผลข้างเคียงจากการบริโภคน้ำาส้มสายชูหมักอาจ 

เกิดข้ึนได้ในผู้ที่เคยมีประวัติเป็นโรคกรดไหลย้อน 

และโรคกระเพาะอาหาร เนื่องจากความเป็นกรดที่

ทำาให้ระคายเคอืงต่อระบบทางเดินอาหารและอาจไป

กระตุ้นให้อาการกำาเริบได้

สรุปผลก�รศึกษ�
ผลของการบริโภคน้ำาส้มสายชูหมักทั้ง 4 ชนิด 

เป็นเวลา 4 สัปดาห์ หลังการทดลองพบว่า น้ำาส้ม

สายชูหมักจากแอปเปิ้ลสามารถลดเส้นรอบวงเอว 

ขณะที่น้ำาส้มสายชูหมักจากข้าวช่วยลดเส้นรอบวง

สะโพก สำาหรับน้ำาสม้สายชูหมกัจากดอกมะพร้าวชว่ย

เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ เพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงาน

ของรา่งกายอย่างมนียัสำาคัญทางสถิต ิสว่นเครือ่งดืม่

ไซเดอร์จากดอกมะพร้าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ

สัดส่วนและองค์ประกอบของร่างกาย ดังน้ันการบริโภค

น้ำาส้มสายชูหมักจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการช่วยลด

สัดส่วนและองค์ประกอบของร่างกายอันเป็นหนึ่งใน

ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะเมตาบอลิกซินโดรม

กิตติกรรมประก�ศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้เข้าร่วมวิจัยทุกท่าน 

ท่ีให้ความร่วมมือในการวิจัย และขอขอบคุณสำานักงาน

พฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.) 

ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 

(องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม และบริษัท ชีวาดีโปรดักส์ จำากัด 

ที่สนับสนุนทุนในการวิจัย

การมีส่วนร่วมของผู้นิพนธ์
ฉัตรภา หัตถโกศล และสุวิมล ทรัพย์วโรบล 

ออกแบบกระบวนการวิจัย; พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า 

ให้คำาปรึกษาและร่วมตรวจสอบสถิติ; มณีรัตน์  
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เตชะวิเชียร และญาณิศา ทับเจริญ ดำาเนินงานวิจัย 

เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล และเขียนร่าง

บทความ; ผูนิ้พนธท์กุคนอา่นและตรวจสอบบทความ

ก่อนส่งตีพิมพ์

แหล่งทุนวิจัย
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้าน

ชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอดุม 

ศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และบริษัท 

ชีวาดีโปรดักส์ จำากัด

ผลประโยชน์ทับซ้อน
ไม่มี
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ผลของการบริโภคน้ำาส้มสายชูหมักต่อการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนและองค์ประกอบ

ของร่างกายในกลุ่มผู้ที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม

มณีรัตน์ เตชะวิเชียร1, ญาณิศา ทับเจริญ1, สุวิมล ทรัพย์วโรบล2,

พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า1, ฉัตรภา หัตถโกศล1

บทคัดย่อ
มีการใช้น้ำาส้มสายชูหมักเพื่อลดความผิดปกติ

ของการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย การศึกษานี้

เป็นการศกึษาทางคลนิกิ เพือ่ศึกษาผลของการบรโิภค

น้ำาส้มสายชูหมักชนิดต่าง ๆ ต่อการเปลี่ยนแปลง 

ของสัดส่วนและองค์ประกอบของร่างกายในผู้ท่ีมี

ภาวะเมตาบอลิกซินโดรม จำานวน 40 คน กลุ่มควบคุม

ได้รับน้ำาส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ล และกลุ่มทดลอง 

3 กลุ่ม ได้รับน้ำาส้มสายชูหมักจากข้าว จากดอก

มะพร้าว และเครื่องดื่มไซเดอร์จากดอกมะพร้าว 

บรโิภคน้ำาสม้สายชูวันละ 2 คร้ัง ครัง้ละ 15 มลิลลิติร 

ผสมกับน้ำาเปล่า 100-200 มิลลิลิตร ดื่มก่อนอาหาร

เช้าและเย็น เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ประเมินผล 

ในสัปดาห์ที่ 0 และ 4 วัดรอบเอวและรอบสะโพก

ด้วยสายวัด วิเคราะห์มวลกลา้มเนือ้ มวลไขมนั อตัรา

การเผาผลาญพลงังานของร่างกาย น้ำาหนกั และดัชนี

มวลกายด้วยเคร่ืองวัดองค์ประกอบของร่างกาย 

วิเคราะห์ความแตกต่างภายในกลุ่มด้วย Paired 

sample t-test และระหว่างกลุ่มด้วยการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาภายในกลุ่ม

พบว่า น้ำาส้มสายชูหมักจากแอปเป้ิลลดเส้นรอบวงเอว 

(p=0.045) น้ำาส้มสายชูหมักจากข้าวลดเส้นรอบวง

สะโพก (p=0.003) และน้ำาส้มสายชูหมักจากดอก

มะพร้าวเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ (p=0.028) รวมทั้งเพิ่ม

อัตราการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย (p=0.036) 

สว่นไซเดอร์จากดอกมะพรา้วไมพ่บการเปลีย่นแปลง

ระหว่างกลุ่ม การบริโภคน้ำาส้มสายชูหมักในผู้ท่ีมีภาวะ

เมตาบอลิกซินโดรมทำาให้สัดส่วนและองค์ประกอบ

ของร่างกายเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี ผู้ท่ีเคยมีประวัติ

กรดไหลย้อน กระเพาะอาหารควรระวังในการบรโิภค 

อาจระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร การศึกษา

ในภายหนา้ควรเพิม่จำานวนผูเ้ข้าร่วมวิจยั ระยะเวลา 

และศึกษาในผู้ที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่น ๆ

คำ�สำ�คัญ: น้ำาส้มสายชูหมักแอปเป้ิล, น้ำาส้มสายชูข้าว, 

น้ำาส้มสายชูหมักดอกมะพร้าว, เครื่องดื่ม

ไซเดอร์จากดอกมะพร้าว, ภาวะเมตาบอลิก

ซินโดรม
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