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บทคัดย่อ
ในปั จจุบนั ประเทศไทยมีการปลูกถัว่ ดาวอินคาซึ่ งเป็ นพืชที่มีส่วนประกอบของโอเมก้า 3 และ
การจาหน่ ายกันอย่างแพร่ หลาย ดังนั้นในการค้นคว้าอิ สระนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ในการศึกษาผลของการ
บริ โภคน้ ามันดาวอิ นคาที่ มีต่อสมองโดยเฉพาะสติ ปัญญาด้านความสนใจและการเปลี่ ยนแปลงการ
ทางานของคลื่นสมอง
ความสนใจคื อความสามารถที่ จะจดจ่ อและสามารถต้านทานสิ่ งเย้ายวนได้ ในการวัด
ความสามารถของสมองด้านความสนใจในการค้นคว้าอิสระนี้ ใช้การทดสอบ Stroop test เพื่อเป็ นผลชี้
วัด ความสามารถของสมองด้ านความสนใจก่ อนและหลังรั บ ประทานน้ ามัน ดาวอิ น คา โดยที่
อาสาสมัครจะรับประทานน้ ามันดาวอินคาเป็ นเวลา 35 วัน
ผลการที่ได้พบว่าการรับประทานน้ ามันดาวอินคามีผลให้ความสามารถด้านความสนใจดีข้ ึน
อย่างมีนยั สาคัญคะแนนเฉลี่ยความผิดพลาดลดลงอย่างมีนยั สาคัญ การใช้เวลาในการทาแบบทดสอบ
ด้านตวามสนใจไม่พบความแตกต่างของก่อนและหลังรับประทานน้ ามันดาวอินคาแต่มีแนวโน้มของ
การใช้เวลาที่ลดลง ผลข้างเคียงส่ วนใหญ่ในอาสาสมัครคือมีอาการคลื่ นไส้ ผะอืดผะอมแต่ไม่อาเจียน
ขณะรับประทานน้ ามันดาวอินคา
จากการวิเคราะห์ทางสถิ ติพบว่า หลังรับประทานน้ ามันดาวอิ นคา คลื่ นไฟฟ้ าสมองเดลต้า
และแอลฟ่ าลดลงอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิ ติ ส่ วนคลื่นไฟฟ้ าธี ตา้ เบต้า และแกมม่าเพิ่มขึ้นอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ: น้ ามันดาวอินคา/คลื่นไฟฟ้ าสมอง/สติปัญญาด้านความสนใจ

Abstract
Nowadays, Sacha Inchi which contains highly omega-3 has been implanted in many
regions of Thailand and become popular. Thus, the aim of this study was to find out the effects of
Sacha Inchi oil on Brain functions related to ability of attention and brain waves.
Attention is an ability to focus and tolerate on temptations. This study was using Stroop test
to be indicator. Volunteer must had Stroop test and brain waves study before and after consuming
Sacha Inchi oil along 35 days.
The results found that the Sacha Inchi oil resulted in significantly improved attention ability;
moreover, the score of making mistakes was declined significantly as well. In terms of length of time
spending on the test were no different, but the tendency of spending less time was noticed. The side
effect of taking Sacha Inchi oil was major of examinates has nauseous during taking but no vomiting.
Based on the statistical analysis, it was found that after Sacha Inchi consumption, the delta
and alpha wave were decreased insignificantly. There was no statistically significant about increasing
in theta, beta, and gamma waves.
Keywords: Sancha Inchi / Brain waves / Attention/Intelligence
บทนา
ปั จจุบนั มีผลงานวิจยั ทางวิชาการเกี่ ยวกับคลื่ นสมองอย่างมากมายที่ถูกศึกษาโดยอายุร
แพทย์ระบบประสาทรวมถึ งนักวิทยาศาสตร์ ส ายสุ ขภาพทัว่ โลก ซึ่ งให้ความสาคัญและกล่ าวถึ ง
ความสามารถในการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนรู ปแบบคลื่นสมอง โดยที่คลื่นสมองของมนุ ษย์น้ นั จะมี
ความสัมพันธ์ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการทางานของสมอง ซึ่ งสามารถถู กพัฒนาให้ดีข้ ึ นได้ วิธีการ
บารุ งและปรับการทางานของคลื่ นสมองนั้น สามารถทาได้หลายวิธี เช่ น การใช้ดนตรี บาบัด การ
นวดกดจุด และการรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของโอเมก้า-3 เป็ นต้น
โอเมก้า-3 เป็ นกรดไขมันชนิ ดไม่อิ่มตัว และถูกจัดอยูใ่ นกลุ่มไขมันชนิ ดจาเป็ นต่อร่ างกาย
ซึ่ งหมายความว่าร่ างกายมนุ ษย์ไม่สามารถขาดกรดไขมันชนิดนี้ ได้ โอเมก้า-3 เป็ นโครงสร้างไขมัน
สาคัญและส่ งผลต่อการทางานของสมอง ตับ และจอประสาทตา และประกอบด้วยสารสาคัญสอง
ชนิ ด คือ Eicosopentaenoic (EPA) และ Docosahexaenoic (DHA) ซึ่ งมีผลต่อการทางานของระบบ

ประสาท ส่ งผลโดยตรงต่อการสื่ อสารระหว่างเซลล์ประสาทในบริ เวณของสมองส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ
ความจาและสมาธิ อาหารที่มีโอเมก้า-3 เป็ นองค์ประกอบ ส่ วนมากพบในปลาทะเล และปลาน้ าจืด
บางชนิ ด เช่ น ปลาแมคเคอเรล ปลาแซลมอน และปลาทูน่า เป็ นต้น ปั จจุบนั จึงมีผผู ้ ลิ ตน้ ามันปลา
น้ ามันคริ ลล์ น้ ามันเมล็ดแฟลกซ์ (Flax seed oil) จาหน่ ายให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเลือกรับประทานเพื่อ
เสริ มโอเมก้า-3 ให้กบั ร่ างกายได้ แต่ส่วนใหญ่วตั ถุ ดิบมาจากต่างประเทศ ทาให้มีราคาสู ง จึงมีคน
ไทยเพียงบางส่ วนเท่านั้นที่มีความสามารถและเลือกซื้ อมาบริ โภค ในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั จึงสนใจเรื่ อง
การรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของโอเมก้า-3 ซึ่ งสามารถพบได้ในถัว่ ดาวอินคา ซึ่ งเป็ นพืช
ที่สามารถปลูกได้ในประเทศไทย
ถัว่ ดาวอินคา (Plukenetia volubilis) ต้นเศรษฐี (sacha inchi) หรื อ โอเมก้าบนดิน เป็ นพืช
ที่ มี ถิ่ น ก าเนิ ดจากบริ เวณ ลุ่ ม แม่ น้ าอเมซอน ประเทศเปรู ทวี ป อเมริ กาใต้ อยู่ ใ นตระกู ล
Euphorbiacese สายพันธุ์ Plukenetia ภาษาท้องถิ่ นเรี ยกว่าองุ่นสี เขียวหรื อแบริ่ ง ฝักอ่อนมีสีเขียวสด
เมื่อแก่เต็มที่จะเปลี่ยนเป็ นสี น้ าตาลเข้ม เป็ นพืชที่มีประโยชน์ เป็ นแหล่งของสารอาหารและสารออก
ฤทธิ์ ทางชี วภาพ (Chirinos, Zuloeta, Pedreschi, Mignolet, Larondell & Campos, 2013) โดยเฉพาะ
สารโอเมก้า-3 (Maurer, Sakoda, Chagman & Saona, 2012) โอเมก้า-6 โอเมก้า-9 สารต้านอนุ มู ล
อิสระ (antioxidant) โปรตีน (Chirinos, Pedreschi, Domingue & Campos, 2015) และกรดอะมิโนที่
จาเป็ นต่อร่ างกาย ซึ่ งเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดโลกเป็ นอย่างมาก สามารถแปรรู ปเป็ นน้ ามัน อาหาร
เสริ มทาให้เพิ่มมูลค่าได้
สาหรับประเทศไทย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน เริ่ มให้ความสนใจ
และนามาปลู ก กันบ้างแล้ว เช่ น จังหวัดอุดรธานี เลย ต้นถัว่ ดาวอิ นคาเข้ามาในประเทศไทยเมื่ อ
ประมาณ 5 ปี ที่แล้ว เป็ นพืชที่ ตลาดโลกและตลาดอาเซี ยนต้องการเป็ นอย่างมาก เมื่ออายุ 7 เดื อน
สามารถเก็ บ ใบ และอายุ 10-12 เดื อ นสามารถเก็ บ ฝั ก หรื อ ดอกไปขายได้แ ล้ว ใช้ในระยะเวลา
เพาะปลู ก สั้น แต่ส ามารถเก็บ เกี่ ยวผลผลิ ตได้นานขึ้ นอยู่ก ับการดู แลรั กษาจึงเป็ นที่มาของชื่ อต้น
เศรษฐี โอเมก้าบนดิน เป็ นพืชเศรษฐกิจที่มีความสาคัญที่ควรส่ งเสริ มเพื่อเพิ่มรายได้ให้กบั เกษตรกร
ไทย และเพิ่มการแข่งขันสิ นค้าทางด้านการเกษตร
โดยการวิจยั นี้ จะทาให้ทราบถึ งผลของการรับประทานน้ ามันถัว่ ดาวอินคาว่ามีผลต่อการ
สติ ปั ญ ญาด้า นความสนใจ รวมไปถึ ง เพื่ อ ศึ ก ษาว่า น้ ามัน ถั่วดาวอิ น คามี ผ ลท าให้ ค ลื่ น สมอง
เปลี่ยนแปลงได้จริ ง ทาให้สามารถศึกษาลักษณะของคลื่นสมองที่เปลี่ ยนไป ว่าเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางใด โดยอาศัยการวัดคลื่ นสมอง และมีการทาแบบทดสอบที เรี ยกว่า stroop test ซึ่ งเป็ นการ
ทดสอบด้านความสนใจ ผลจากการศึกษานี้สามารถช่วยสนับสนุนและส่ งเสริ มผลผลิตจากน้ ามันถัว่
ดาวอินคาของเกษตรกรไทย

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของการรับประทานน้ ามันดาวอินคาต่อสมองโดยเฉพาะสติปัญญาด้าน
ความสนใจ
2. เพื่อศึกษาผลของการรับประทานน้ ามันดาวอินคาต่อการเปลี่ยนแปลงการทางานของ
คลื่นสมอง
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร การศึกษาวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง โดยมีอาสาสมัครที่มีสุขภาพ
ดี อายุระหว่าง 20-55 ปี จานวน 10 คน
2. ขอบเขตตัวแปร อาสาสมัครที่เข้าร่ วมการทดลองทุกคนไม่เป็ นผูท้ ี่รับประทานอาหาร
เสริ มใดๆ ที่มีส่วนประกอบของ โอก้า-3 อยูแ่ ล้ว อาสาสมัครจะต้องทาแบบทดสอบสติปัญญา
ด้านความสนใจ (Stroop’s effect) ในเรื่ องของสี และความหมายของคา (Color and word) และวัด
ความเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมอง ทั้งก่อนและหลังรับประทานน้ ามันดาวอินคาที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัย ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา
3. ขอบเขตเวลา อาสาสมัครรับประทานน้ ามันดาวอินคาวันละ 15 ซีซี ตลอดระยะเวลา 35
วันต่อเนื่ องทุกวัน
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ถัว่ ดาวอินคาเป็ นพืชในตระกูล Euphorbiaceae เช่ นเดี ยวกับ ยางพารา และมันสาปะหลัง
ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ คื อ Plukenetia volubilis L. มี ชื่ อ สามั ญ ว่ า sacha inchi, sacha peanut, mountain
peanut, supua หรื อ Inca peanut ภาษาท้ อ งถิ่ น เรี ยกอี ก ชื่ อ ว่ า “องุ่ น สี เขี ย ว” หรื อ “แบริ่ งฝั ก ”
(Twining) เป็ นพืชทางเลื อกที่ อุดมไปด้วยสารอาหารหลายชนิ ด เช่ น กรดไขมันชนิ ดไม่อิ่มตัวที่ มี
พันธะคู่ หลายอัน (Polyunsaturated fatty acid: PUFAs) อันได้แก่ โอเมก้า-3 โอเมก้า-6 โอเมก้า-9
(Liu, Xu, Zhang, Na, Tang and Shi, 2014) กรดไขมันไม่อิ่มตัวสู ง หรื อ กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน
มี ผลต่อการท างานของระบบประสาท และบ ารุ ง สมองโดยเกี่ ยวข้องกับ ความจาและสมาธิ เป็ น
ตัวกลางสาคัญในการสังเคราะห์สารที่สาคัญในร่ างกายมนุษย์ เช่นช่วยป้ องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ
ตี บ (Cardiovascular Disease) ต่ อ ต้ า นข้ อ รู ห์ มาตอย (Rheumatoid Arthritis) (Maurer, Sakoda,
Chagman amd Saona, 2012)

เมล็ ดจากต้นถั่วดาวอิ นคา เมื่ อแก่ เต็ม ที่ ส ามารนาเมล็ดมาสกัดเป็ นน้ ามันได้ น้ ามันที่ ไ ด้
ออกมามีองค์ประกอบ มีโปรตีนสู ง (27%) โดยเฉพาะโปรตีน albumin ที่ ละลายในน้ าได้พบได้ 1
ใน 3 ของโปรตีน ทั้งหมด (Hanssen & Hubsch, 2011) พบกรดอะมิโน ซิ สเตอีน (Cysteine) ไทโร
ซี น (Tyrosine) ทรี โ อนี น (Threonine) และทริ ป โตแฟน (Tryptophan) จากเมล็ ด ถั่ว ดาวอิ น คา
(Maurer et. al., 2012) และน้ ามัน (35-60%) ในน้ ามันยังอุ ดมไปด้วยกรดไขมัน จาเป็ น ได้แก่ โอ
เมก้า-3 กรดไลโนเลนิ ก (45-53% ของปริ ม าณไขมัน ) โอเมก้า-6 กรดไลโนเลอิ ก (34-39% ของ
ปริ มาณไขมัน) โอเมก้า-9 (6-10% ของปริ มาณไขมัน) และยังอุดมไปด้วยไอโอดีน วิตามิน A E สาร
โทโคฟี รอลและฟลาโวนอยด์ จ ากถั่ว ดาวอิ น คา ช่ ว ยลดความเสี่ ยงต่ อ โรคหั ว ใจและมะเร็ ง
สารประกอบฟี นอลิ ก (Phenoliccompound) และสารต้านอนุ มูล อิ ส ระ (Antioxidant) (Chirinos et
al., 2013) จนเป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติวา่ เป็ น Super food เพราะมีกรดไขมันที่จาเป็ น
การท างานของสมอง คื อการรั บ ส่ ง ข้อมู ล เป็ นสั ญ ญาณไฟฟ้ า และการเคลื่ อนไหวของ
พลัง งานท าให้ เกิ ด คลื่ น แม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า หรื อ ที่ เราเรี ย กกัน ว่า คลื่ น สมอง (brainwave) ซึ่ งแปรผล
ออกมาเป็ นรู ปแบบของคลื่นต่างๆ คลื่นสมองที่ยงิ่ มีความถี่สูง แสดงถึงสภาวะของสมองในขณะที่มี
สมาธิ อารมณ์ดี ความคิดสร้างสรรค์สูง ความจาดี มีสติปัญญาฉลาด
การวัดคลื่นสมองเป็ นการวัดการเกิดกระแสไฟฟ้ าในสมองที่มาจากการเคลื่อนที่ของประจุ
ไฟ ฟ้ าระ ห ว่ า งเซ ล ล์ ส ม อ งเค รื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ น ก ารวั ด ต รวจค ลื่ น ไฟ ฟ้ าส ม อ งมี ชื่ อ ว่ า
electroencephalography หรื อE.E.G โดยการวางตัวอิเล็คโทรด (Electrode) บนหนังศีรษะ หน่วยวัด
ของคลื่นนั้นมีหน่วยเป็ นรอบต่อวินาทีหรื อเฮิรตซ์ (Hertz, Hz) ข้อดีของเครื่ องวัดคลื่นสมอง คือ มี
การเก็บข้อมูลอย่างละเอียดสามารถแปลผลออกมาได้วา่ สมองแต่ละส่ วนมีความปกติหรื อผิดปกติ
อย่างไร และเป็ นหัตถการที่ไม่ทาให้เกิดการบาดเจ็บของร่ างกาย (Freeman and Quiroga, 2013) การ
บันทึกคลื่นสมองนี้ จะทาภายใต้ภาวะต่างๆ เช่ น ขณะตื่น หลับ ระหว่างชัก ระหว่างถูกกระตุน้ ด้วย
แสง หรื ออื่นๆ การแปลผลจะแปลตามลักษณะของคลื่ นสมองที่ออกมา คลื่นสมองที่แสดงผลบน
จอภาพเกิ ดจากการที่เซลล์ประสาทได้แลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้ าระหว่างภายในกับภายนอกเซลล์ ทา
ให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้ าขึ้น
Attention คือความสามารถที่จะจดจ่อและกาหนด cognitive process และสามารถต้านทาน
สิ่ งเย้ายวนได้ concentration คือ ความสามารถที่จะจดจ่อ และมี attention อย่างต่อเนื่ องในระยะเวลา
หนึ่งได้ สามารถตรวจ attentionได้ เช่น digit span cancellation task, Stroop test
การทดลองที่เรี ยกว่า Stroop effect เป็ นการทดลองจับเวลาให้คนบอกความหมายของคาที่
เห็ น เช่น แดง ดา เขียว ฟ้ า กับให้บอกความหมายคาชุ ดเดิ ม แต่สีของหมึกที่ใช้พิมพ์คาไม่ตรงกับ
ความหมายของค า ปรากฏว่าผูอ้ ่ านจะต้องใช้เวลามากขึ้ นในการบอกความหมายของค า ที่ เป็ น

เช่นนี้ เพราะสี ของหมึกที่พิมพ์คามารบกวนความสนใจของผูอ้ ่าน ทาให้ตอ้ งใช้เวลามากขึ้นในการ
บอกความหมายของคา
2. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
โอเมกา-3 จากจากน้ ามันปลา 1.5 – 3.0 กรัม (oily fish; salmon, mackerel) เป็ นปริ มาณที่มี
ความปลอดภัยต่อผูท้ ี่รับประทานและขนาดที่ส่งผลให้สมองมีการพัฒนาด้านความจาและการเรี ยนรู ้
ที่ดีข้ ึน (Makrides, Neumann , Byard, Simmer and Gibson,1994) เป็ นประจาทุกวันต่อเนื่ องกันเป็ น
ระยะเวลาต่อเนื่ อง 8 สัปดาห์ หรื อ 2 เดื อน เนื่ องจากเป็ นช่ วงระยะเวลาที่ เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดที่ มี
ฤทธิ์ ทาให้การรับประทานน้ ามันปลา นั้นช่วยในการพัฒนาความจาและการเรี ยนรู ้ของสมองได้เป็ น
อย่างดี (Oh, 2005) ที่ ผ่านมามี งานวิจยั ที่ ศึกษาถึ งผลของน้ ามันดาวอินคา ว่ามีคุณสมบัติที่สามารถ
นามาใช้แทนโอเมก้า-3 ที่ มีอยู่ในน้ ามันปลาได้หรื อไม่ โดยมี งานวิจยั ที่ศึกษาผลของน้ ามันจากถัว่
ดาวอินคาต่อการลดระดับไขมันในเลือด ทดลองในผูป้ ่ วยที่มีปัญหาคลอเรสเตอรอลในเลือดสู ง โดย
ให้รับประทานน้ ามันที่สกัดจากถัว่ ดาวอินคา 5 หรื อ 10 มิลลิลิตรเป็ นระยะเวลา 4 เดือน พบว่าทั้ง 2
กลุ่ มมี ผลคลอเรสเตอรอลทั้งหมดและไขมันที่ ไม่จาเป็ นในเลื อดลดลง และเพิ่มระดับไขมันHDL
แสดงให้เห็ นถึ งว่ากรดไขมันโอเมก้า 3 ที่ อยู่ในถัว่ ดาวอินคา ออกฤทธิ์ คล้ายคลึ งกับกรดไขมันโอ
เมก้า-3 ที่สกัดออกมาได้จากน้ ามันปลา
Abubakari, Naderali and Naderali (2014) ได้ท าการทบทวนวรรณกรรมจาก Systematic
reviews และ Meta-analytic methods จากงานวิจยั จานวน 905 ชิ้ น พบว่ากลุ่มที่รับประทานโอเมก้า
3 ขนาดน้อยกว่า 1.73กรัมต่อวัน มีการลดลงของความเสื่ อมของสติปัญญาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ในขณะที่ ก ลุ่ ม ที่ ไ ด้รับ โอเมก้า-3 ปริ ม าณมากขึ้ น กว่านี้ ไม่ ไ ด้ช่ วยลดหรื อชะลอความเสื่ อมของ
สติปัญญาได้มากกว่าเดิม ผูว้ ิจยั จึงปรับปริ มาณการรับประทานน้ ามันดาวอินคาให้เหมาะสม ได้เป็ น
5 ซอฟท์เจลต่อวัน คิดเป็ นโอเมก้า-3 ปริ มาณ1.75 กรัมต่อวัน
ธนกฤต ศิลปะธรากุล (2559) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของอาหารเสริ มน้ ามันดาวอินคาต่อ
การเปลี่ยนแปลงการทางานของสมองด้านสติปัญญา โดยให้อาสาสมัครรับประทานน้ ามันดาวอิน
คาจานวน 5 ซอฟท์เจลต่อวัน คิ ดเป็ นโอเมก้า-3 ปริ มาณ 1.75 กรัม เป็ นระยะเวลา 35 วัน ผลการ
ทดสอบสติ ปั ญ ญาด้ า นความใส่ ใ จ Go/Nogo Test พบว่ า น้ ามัน ถั่ว ดาวอิ น คามี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพการทางานของสมองในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับด้านการใส่ ใจและความจา เมื่อเปรี ยบเทียบ
ภายในกลุ่มเดี ยวกันก่อนและหลังการทดลอง ดังนั้นในการวิจยั นี้ จะใช้ปริ มาณปริ มาณ 1.75 กรัม
เป็ นระยะเวลา 35 วันเช่นเดียวกัน

Gonzales and Gonzales (2014) ได้ศึ กษาผลข้างเคี ยงของการบริ โภคน้ ามัน ดาวอิ นคากับ
กลุ่มอาสาสมัคร 30 คน เป็ นเวลา 4 เดือนพบว่าผลข้างเคียงคือพบอาการคลื่นไส้ในสัปดาห์แรกของ
การบริ โภค แต่เมื่อบริ โภคอย่างต่อเนื่อง สัปดาห์ที่6 พบว่าไม่พบอาการคลื่นไส้ดงั กล่าวแล้ว และไม่
พบการเปลี่ ยนแปลงของการทางานของตับและไต แต่มีผลที่ ดี โดยลดระดับ โคเรสเตอรอลและ
ไขมันไม่ดี (LDL) และเพิ่มระดับไขมันดี (HDL)
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวจิ ยั
การศึ ก ษ านี้ เป็ น การวิ จ ั ย เชิ งท ดลอง (Experimental Research) เรื่ องผลของการ
รับประทานน้ ามันดาวอินคาเป็ นเวลา 35 วัน มีผลต่อมีผลต่อสมองโดยเฉพาะสติปัญญาด้านความ
สนใจ
2. ขั้นตอนการวิจยั
อาสาสมัครสุ ขภาพดี อายุ 20-55 ปี (จานวน 10 คน)

วัดความสามารถโดยทาแบบทดสอบสติปัญญาด้านความสนใจ (Stroop’s effect) ในเรื่ อง
ของสี และความหมายของคา (Color and word) และวัดคลื่นสมอง ก่อนรับประทานน้ ำมัน
ดำวอินคำ และบันทึกผลการวัด

อาสาสมัครรับประทานน้ ำมันดำวอินคำวันละ 15 ซีซี ระยะเวลา 35 วัน

วัดความสามารถโดยทาแบบทดสอบสติปัญญาด้านความสนใจ (Stroop’s effect) ในเรื่ อง
ของสี และความหมายของคา (Color and word) และวัดคลื่นสมองหลังรับประทานน้ ำมัน
ดำวอินคำ และบันทึกผลการวัด

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ขั้นเตรี ยมการวิจยั
3.1.1 ศึ กษาค้นคว้าข้อมูล แนวคิ ด ทฤษฎี จากงานวิจยั ต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อสร้ างเป็ น
กรอบแนวคิด รายละเอียด ขั้นตอนในการทาวิจยั ต่างๆ เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้
3.1.2 ผู ้วิ จ ัย ส่ ง โครงร่ า งงานวิ จ ัย ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาการวิ จ ัย ในมนุ ษ ย์แ ละ
สั ตว์ท ดลองของมหาวิท ยาลัย แม่ ฟ้ าหลวงพิ จารณาหลัง จากได้รับ การอนุ ม ัติจากทาง
มหาวิทยาลัยแล้วจึงเริ่ มดาเนินการทดลอง
3.2 ขั้นดาเนินการทดลอง
3.2.1 สุ่ มอาสาสมัครที่เข้าเงื่ อนไขตามเกณฑ์ขอ้ กาหนด ซึ่ งเป็ นกลุ่มอาสาสมัครจากที่มา
รับบริ การในราชวิถี สลิมแคร์ จังหวัดระยอง เพศชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 20-55 ปี
3.2.2 ซั ก ประวัติ ก ารเจ็ บ ป่ วยทางกายตามเกณฑ์ เช่ น การเจ็ บ ป่ วยด้ว ยโรคทางระบบ
ประสาทและสมอง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคความดัน โรคเบาหวาน ไม่เคยเข้ารับ
การผ่าตัดสมอง ประวัติการรับประทานยา สมุ นไพร หรื อฮอร์ โมนที่มีผลต่อสมองและ
คลื่นไฟฟ้ าสมอง ประวัติการใช้สารเสพติด หรื อ ติดสุ รา หรื อประวัติความผิดปกติทางจิต
หรื อมีพฤติกรรมรุ นแรง หรื อสตรี ต้ งั ครรภ์และให้นมบุตร เพื่อทาการคัดออก
3.2.3 ชี้แจงวัตถุประสงค์รายละเอียดขั้นตอนการดาเนิ นงานวิจยั ประโยชน์ที่จะได้รับและ
ผลข้างเคี ย งจากงานวิจยั โดยละเอี ยด พร้ อมให้เซ็ นยินยอมในการเข้าร่ วมการวิจยั ด้วย
ความเต็มใจ
3.2.4 อธิ บ ายขั้น ตอนการทดลองกับ อาสาสมัค ร แนะน าการเตรี ย มตัวส าหรั บ การวัด
ความสามารถโดยท าแบบทดสอบสติปัญญาด้านความสนใจ (Stroop’s effect) ในเรื่ อง
ของสี และความหมายของคา (Color and word) และวัดคลื่นสมอง โดยจะทาการตรวจ 2
ครั้งคือก่อนรับประทานน้ ามันดาวอินคาและหลังจากรับประทานน้ ามันดาวอินคา วันละ
15 ซีซี หรื อ 1 ช้อนโต๊ะ เป็ นระยะเวลา 35 วันอีกครั้ง
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ภายหลังจากที่ได้ทาการทดลองให้อาสาสมัครรับประทานน้ ามันดาวอินคาทั้งหมดจานวน
10คน โดยแต่ละคนจะทาแบบทดสอบวัดสติปัญญาด้านความสนใจ (Stroop’s effect) และตรวจวัด
คลื่ นสมองทั้งก่ อน และหลังจากรั บประทาน และบันทึ กผลการทดลองใน Microsoft Excel 2010
ข้อมู ลที่ ได้จะเป็ นการเปรี ยบเที ยบสติปัญญาด้านความสนใจ (Stroop’s effect) และลัก ษณะคลื่ น
สมองที่วดั ได้จากอาสาสมัคร แล้วจึงนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้น้ ี จะนามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติจาก
โปรแกรมสาเร็ จรู ป ดังต่อไปนี้

4.1 ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลพื้นฐานทัว่ ไปของอาสาสมัคร ได้แก่ จานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ใช้วเิ คราะห์ ลักษณะของคลื่นสมองที่ตรวจวัดได้
4.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลคะแนนของแบบทดสอบด้านสติปัญญาด้านความสนใจ (Stroop’s
effect) ใช้สถิติ Shapiro-Wilk Test เพื่อดูการกระจายของข้อมูลว่าข้อมูลมีการกระจายปกติ
หรื อไม่ โดยค่าเฉลี่ ยเปรี ยบเที ยบก่ อนและหลังรั บประทานน้ ามันดาวอิ นคา โดยใช้สถิ ติ
Paired t-test
4.3 เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคลื่นสมอง โดยหาค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบก่อนและหลัง
รับประทานน้ ามันดาวอินคา โดยใช้สถิติ Paired t-test
4.4 ระดับความเชื่อมัน่ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลที่ได้จากงานวิจยั คือ ร้อยละ 95 (p < 0.05)
ผลการวิจัย
ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มอาสาสมัคร จาแนกตามเพศ อายุ

Characteristics
Gender
male
female
Age (years)
Mean±S.D.
min-max
20-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี

Total(n = 10)
n
2
8
25.5±5.66
20-40
7
2
0
1

ตารางที่ 1 พบว่า ข้อมูลทัว่ ไปพบว่ามี อาสาสมัครจานวนทั้งหมด 10 คน เป็ นเพศชาย 2
คน เพศหญิ ง 8 คนโดยอยู่ใ นช่ ว งอายุ 20 – 40 ปี มี อ ายุเฉลี่ ย 25.5±5.66 ปี อาสาสมัค รทุ ก คนมี
สุ ขภาพดี ไม่มีประวัติเจ็บป่ วย ไม่มีโรคหัวใจและหลอดเลือด ไม่มีโรคการแข็งตัวของเลือด ไม่มี

โรคทางระบบสมองรวมถึ งไม่มีประวัติการผ่าตัดสมอง ไม่รับประทานยาหรื อฮอร์ โมนที่ มีผลต่อ
คลื่นไฟฟ้ าสมอง
ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบคะแนนและร้อยละของคะแนนความถูกต้อง ความผิดพลาด และ
Reaction Time ในการทาแบบทดสอบ ก่อนและหลังการทดลอง
Before(n=10)
±S.D.
Stroop’s effect
คะแนนถูกต้อง (คะแนน)
26.60±1.31
Reaction Time (mSec)
613.09±73.55
คะแนนผิดพลาด (คะแนน) 2.40±1.31

After (n=10)
±S.D.

t

df

± S.D.

28.25±0.63 1.65±1.06 4.944
606.88±68.30 -6.22±31.22 -0.630
0.75±0.63
-1.65±1.06 -4.944

9
9
9

p-value
0.001*
0.545
0.001*

เมื่ อวิเคราะห์ ข ้อมู ลด้านความสามารถในการท าแบบทดสอบด้านความสนใจ (Stroop’s
effect) ก่อนและหลังรับประทานน้ ามันดาวอินคา พบว่าคะแนนเฉลี่ยความถูกต้องของแบบทดสอบ
สติปัญญาด้านความสนใจ ในระยะก่อน และหลังการรับประทานน้ ามันดาวอินคา แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ p=0.001 โดยในระยะหลังการรับประทานน้ ามันดาวอินคา แล้วจะมีคะแนน
เฉลี่ ย ของแบบทดสอบที่ ตอบถู กสู งกว่า ก่ อนรั บ ประทาน เท่ ากับ 28.25±0.63 และ26.60±1.31
คะแนน ตามลาดับ
ระดั บ การเปลี่ ย นแปลงของเวลา Reaction Time (RT) ในระยะก่ อ น และหลั ง การ
รับประทานน้ ามันดาวอินคา ไม่พบความแตกต่างกันระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แต่มีแนวโน้มของการใช้เวลา Reaction Time (RT) ที่ลดลงกล่าวคือ ก่อน
การทดลอง Reaction Time (RT) เท่ากับ 613.09±73.55 มิลลิวินาที หลังการทดลอง Reaction Time
(RT) เท่ากับ 606.88±68.30 มิลลิวนิ าที ดังแสดงในตารางที่ 2
คะแนนเฉลี่ยความผิดพลาดของแบบทดสอบสติปัญญาด้านความสนใจ ในระยะก่อน และ
หลังการรับประทานน้ ามันดาวอินคา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ p=0.001 โดยในระยะ
หลังการรับประทานน้ ามันดาวอินคาแล้วจะมีคะแนนเฉลี่ย ความผิดพลาดต่ากว่า ก่อนรับประทาน
เท่ากับ 0.75±0.63 และ 2.40±1.31 คะแนน ตามลาดับ

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่ าเฉลี่ยของคลืน่ สมองทั้ง 5 คลืน่

Delta
Theta
Alpha
Beta
Gamma

Before(n=10)
±S.D.
0.0846±0.0422
0.0188±0.0105
0.0044±0.0022
0.0028±0.0010
0.0013±0.0008

After (n=10)
±S.D.
0.0750±0.0395
0.0190±0.0085
0.0042±0.0013
0.0034±0.0010
0.0013±0.0006

± S.D.
-0.0964±0.0470
0.0003±0.0105
-0.0001±0.0018
0.0006±0.0010
0.0001±0.0008

t

df

-0.648
0.086
-0.207
1.914
0.250

9
9
9
9
9

p-value
0.533
0.933
0.841
0.088
0.808

ผลการศึกษาพบว่าค่าคลื่นสมองเดลต้า (Delta Wave) ก่อนและหลังการรับประทานน้ ามัน
ดาวอินคาไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ กล่าวคือ ก่อนทดลอง ค่าคลื่นสมองเท่ากับ
0.0846±0.0422 รอบต่อวินาที หลังทดลอง ค่าคลื่นสมองเท่ากับ 0.0750±0.0395 รอบต่อวินาที
ค่าคลื่ นสมองธี ตา้ (Theta Wave) ก่อนและหลังการรับประทานน้ ามันดาวอินคาไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ กล่ าวคื อ ก่ อนทดลอง ค่าคลื่ นสมองเท่ากับ 0.0188±0.0105
รอบต่อวินาที หลังทดลอง ค่าคลื่นสมองเท่ากับ 0.0190±0.0085 รอบต่อวินาที
ค่าคลื่นสมองอัลฟา (Alpha Wave) ก่อนและหลังการรับประทานน้ ามันดาวอินคาไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ กล่ าวคื อ ก่ อนทดลอง ค่าคลื่ นสมองเท่ากับ 0.0044±0.0022
รอบต่อวินาที หลังทดลอง ค่าคลื่นสมองเท่ากับ 0.0042±0.0013 รอบต่อวินาที
คลื่ น สมองเบต้า (Beta Wave) ก่ อนและหลังการรั บ ประทานน้ ามัน ดาวอิ นคาไม่ มี ค วาม
แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ กล่ าวคื อ ก่ อนทดลอง ค่าคลื่ นสมองเท่ากับ 0.0028±0.0010
รอบต่อวินาที หลังทดลอง ค่าคลื่นสมองเท่ากับ 0.0034±0.0010 รอบต่อวินาที
ค่าคลื่นสมองแกรมมา (Gramma Wave) ก่อนและหลังการรับประทานน้ ามันดาวอินคาไม่มี
ความแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ กล่ า วคื อ ก่ อ นทดลอง ค่ า คลื่ น สมองเท่ า กั บ
0.0013±0.0008 รอบต่อวินาที หลังทดลอง ค่าคลื่นสมองเท่ากับ 0.0013±0.0006 รอบต่อวินาที
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ คะแนนจากจากแบบทดสอบด้ านความสนใจ (Stoop Test)
เมื่อพิจารณาผลการศึกษาพบว่า อาสาสมัครมีคะแนนเฉลี่ ยของแบบทดสอบที่ตอบถูกเพิ่มขึ้น
อย่างมี นัยส าคัญหลังรั บประทานน้ ามันดาวอิ นคา และคะแนนเฉลี่ ย ความผิดพลาดลดลงอย่างมี

นัยสาคัญหลังรับประทานน้ ามันดาวอินคาครบ 5 สัปดาห์จะเห็นได้วา่ การรับประทานน้ ามันดาวอิน
คาส่ งผลให้ความสามารถด้านความสนใจดีข้ ึนหลังรับประทานครบ 5 สัปดาห์ เป็ นผลจากโอเมก้า 3 ที่
ออกฤทธิ์ สาคัญ ที่มีความจาเป็ นต่อการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการทางสมองของเด็กทารกและยังช่วย
ควบคุ มการท างานของสมองในผูใ้ หญ่ เช่ นกัน (Horrock and Yeo, 1999) อาสาสมัครจึ งสามารถท า
แบบทดสอบได้ถู กต้องมากขึ้ น สอดคล้องกับ ผลการศึ กษาธนกฤต ศิ ลปะธรากุ ล (2016) ที่ ศึ กษา
ความสั มพันธ์ ของอาหารเสริ มน้ ามันถั่วดาวอิ นคาต่ อการเปลี่ ยนแปลงการท างานของสมองด้าน
สติปัญญา ด้านความใส่ ใจ Go/Nogo Test พบว่าน้ ามันถัว่ ดาวอินคามี ผลต่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานของสมองในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับด้านการใส่ ใจและความจา และสอดคล้องกับผลการศึกษาโอเม
กา 3 จากน้ ามันปลา 1.5 – 3.0 กรั ม (oily fish; salmon, mackerel) ของ Makrides, M. et al., 1994 เป็ น
ปริ มาณที่มีความปลอดภัยต่อผูท้ ี่รับประทานและขนาดที่ส่งผลให้สมองมีการพัฒนาด้านความจาและ
การเรี ยนรู ้ที่ดีข้ ึน
2. ผลการวิเคราะห์ ระยะเวลา (Reaction Time) ในการทาแบบทดสอบด้ านความสนใจ (Stoop
Test)
เมื่อพิจารณาผลการศึกษาพบว่า การใช้เวลาของอาสาสมัครในการทาแบบทดสอบด้านตวาม
สนใจไม่พบความแตกต่างของก่อนและหลังรับประทานน้ ามันดาวอินคาครบ 5 สัปดาห์ แต่มีแนวโน้ม
ของการใช้เวลาที่ลดลงในช่วงหลังรับประทานน้ ามันดาวอินคา
3. ผลการวิเคราะห์ การเปลีย่ นแปลงคลื่นไฟฟ้าสมอง
เมื่อเปรี ยบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงคลื่นสมองในขณะทาแบบทดสอบทางด้านความสนใจ
ในอาสาสมัครก่อนรับประทานน้ ามันดาวอินคา และหลังจากรับประทานน้ ามันดาวอินคา ครบ 5
สัปดาห์ พบว่าคลื่นไฟฟ้ าสมองเดลต้า และแอลฟ่ าลดลงอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ส่ วนคลื่นไฟฟ้ า
ธีตา้ เบต้า และแกมม่าเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
สรุ ปผลการวิจยั ครั้ งนี้ พบว่า การรั บประทานน้ ามันดาวอิ นคามี ผลให้ความสามารถด้าน
ความสนใจดี ข้ ึนอย่างมีนัยสาคัญ คะแนนเฉลี่ยความผิดพลาดลดลงอย่างมีนัยสาคัญ การใช้เวลาใน
การทาแบบทดสอบด้านตวามสนใจไม่พบความแตกต่างของก่อนและหลังรับประทานน้ ามันดาวอินคา
แต่ มี แนวโน้ ม ของการใช้ เวลาที่ ล ดลงในช่ วงหลังรั บ ประทานน้ ามัน ดาวอิ น คา และไม่ มี ผ ลต่ อ
คลื่นไฟฟ้ าสมองทั้ง 5 ชนิดหลังจากรับประทานครบ 35 วัน
ผลข้างเคี ยงส่ วนใหญ่ ในอาสาสมัครคื อมี อาการคลื่ นไส้ ผะอื ดผะอมแต่ ไม่ อาเจี ยนขณะ
รับประทานน้ ามันดาวอินคา ซึ่ งสอดคล้องกับ Gustavo F. Gonzales (2014) ที่ศึกษาผลข้างเคียงของการ
บริ โภคน้ ามันถัว่ ดาวอิ นคากับกลุ่มอาสาสมัคร 30คน เป็ นเวลา 4 เดื อน โดยพบว่าผลข้างเคี ยงคื อพบ

อาการคลื่ นไส้ ในสัปดาห์ แรกของการบริ โภค แต่เมื่ อบริ โภคอย่างต่อเนื่ อง สัปดาห์ ที่ 6 พบว่าไม่พบ
อาการคลื่นไส้ดงั กล่าวแล้ว
ข้ อเสนอแนะ
1. ขณะรับประทานน้ ามันดาวอินคาอาสาสมัครจะมีอาการคลื่นไส้ ผะอืดผะอม แต่ไม่
อาเจียน จึงอยากแนะนาให้หาวิธีการรับประทานในรู ปแบบอื่นๆเพื่อช่วยบบรรเทา
อาการ เช่น ผสมในโยเกิร์ต ผสมในสลัด เป็ นต้น
2. ควรทาการทดลองเปรี ยบเทียบกับในกลุ่มที่ได้รับยาหลอกเพิ่มเติม
3. ศึกษาผลของการรับประทานน้ ามันดาวอินคาเพิ่มเติม ในแง่ของคุณสมบัติดา้ นชะลอ
ความเสื่ อมของสติปัญญาเพิ่มเติม
4. ศึกษาผลของการรับประทานน้ ามันดาวอินคาในปริ มาณที่แตกต่าง
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