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บทคัดย่อ 

การน ามะนาวไทย พันธไ์ซตรัส ออแรนทโิฟเลีย (Citrus aurantifolia Swing.) ซ่ึงจัดเป็น 

สมุนไพรไทยที่หาง่าย  และอุดมไปด้วยวิตามินซี  กรดซิตริก และสารดี –ลิโมนีนที่มีสรรพคุณในการช่วย 

ต้านอนุมูลอสิระ ขับน า้ และล้างพิษที่ตับ มาผสมน า้อุ่น ด่ืมทุกวันในผู้หญิงที่ออกก าลังกายอย่างสม ่าเสมอ

แต่ยังมีภาวะน า้หนักตัวเกนิอยู่  กเ็พ่ือช่วยกระตุ้นให้มีการลดลงของน า้หนักและระดับเปอร์เซนต์ไขมัน  

วัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาถึงผลของการด่ืมน า้มะนาวไทยผสมน า้อุ่นต่อผู้หญิงที่ออกก าลังกายใน

กรุงเทพมหานคร  และ เพ่ือศึกษาถึงผลของระดับเปอร์เซน็ต์ไขมันต่อผู้หญิงที่ออกกก าลังกาย  

วิธีการศึกษา   โดยศึกษาในผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ที่สถานออกก าลังกายส าหรับผู้หญิง ฟิลิปเวน 

กรุงเทพมหานคร โดยคัดเลือกผู้เข้าร่วมท าวิจัย จากผู้หญิงที่ออกก าลังกาย อย่างสม ่าเสมอ สปัดาห์ละ 3 

คร้ัง และมีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 23 กก / ตรม จ านวนผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด 29 คน โดยแบ่งออกเป็น 

2 กลุ่ม ดังน้ี  กลุ่มที่ 1  ดื่มน า้มะนาวไทยผสมน า้อุ่นในอตัราส่วน น า้มะนาว 30 มล. ผสมน า้อุ่น 200 มล. 

วันละ 2 คร้ังคือ ช่วงเช้าและ ช่วงเยน็เป็นระยะเวลา 30 วัน จ านวนทั้งหมด 14 คน และกลุ่มที่ 2 ไม่ดื่มน า้

มะนาวไทยผสมน า้อุ่น จ านวน 15 คน ท าการประเมินผล  โดยการช่ังน า้หนักและวัดระดับเปอร์เซน็ต์ไขมัน

ผู้เข้าร่วมท าการวิจัยทั้งหมด  ในสปัดาห์ก่อนเร่ิมท าการวิจัย ,สปัดาห์ที่ 2 และ สปัดาห์ที่ 4  

ผลการทดลอง   ผลการศึกษาพบว่า น า้หนักของผู้เข้าร่วมท าวิจัยกลุ่มที่ 1 ในสปัดาห์ที่ 2 ถึง สปัดาห์ที่ 4 

ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ โดยมีค่าเป็น 65.46±11 กโิลกรัม และ 64.99±11 กโิลกรัม (p= 0.003 

) ส่วนระดับเปอร์เซน็ต์ไขมันลดลง แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ( 33.71±6.98 และ 33.43±6.45 ; 

p=0.78 ) ส่วนในกลุ่มผู้เข้าร่วมท าวิจัยกลุ่มที่ 2 ทั้งน า้หนัก และ ระดับเปอร์เซน็ต์ไขมันทั้งก่อนและหลังเข้า

ร่วมท าการวิจัยไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ( p > 0.05 ) 

สรุปผลการทดลอง   การด่ืมน า้มะนาวไทย ผสมน า้อุ่นในผู้หญิงที่ออกก าลังกาย มีผลช่วยลดน า้หนักได้ใน

สปัดาห์ที่ 2 ถึง สปัดาห์ที่ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( p < 0.05 ) แต่ เม่ือน าผลการวิจัยมาเปรียบเทยีบ

ทางสถิติ กบักลุ่มที่ไม่ด่ืมน า้มะนาวไทยผสมน า้อุ่นพบว่า ผลของน า้หนักไม่แตกต่างกนัทางสถิติ( p >0.05 )  

อาจเป็นเพราะระยะเวลาในการทดลองน้อยเกนิไปท าให้ผลการวิจัยยังเหน็ผลไม่ชัดเจนเทา่ไหร่  ส่วนระดับ

เปอร์เซน็ต์ไขมันในกลุ่มที่ด่ืมน า้มะนาวไทยผสมน า้อุ่น มีระดับเปอร์เซน็ต์ไขมันลดลง อย่างไม่มีนัยส าคัญ



ทางสถิติ ( p> 0.05 )  และเม่ือน ามาเปรียบเทยีบกบักลุ่มที่ไม่ด่ืมน า้มะนาวไทยผสมน า้อุ่นผลของระดับ

เปอร์เซน็ต์ไขมันไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเช่นกนั  จากผลการวิจัยในกลุ่มที่ด่ืมน า้มะนาวไทย

ผสมน า้อุ่นมีแน้วโน้มที่ลดลงได้มากกว่า ถ้าระยะเวลาในการท าวิจัยเพ่ิมมากข้ึน  

 

ค าส าคัญ  : โรคอ้วนและภาวะน า้หนักตัวเกนิ / น า้มะนาวไทยผสมน า้อุ่น/ เปอร์เซน็ต์ไขมันในร่างกาย  

 

ABSTRACT 

Lime juice (Citrus aurantifolia swing) is Thai common herb. It contains a lot of 

vitamin C, Citric acid and D-Limonine which has antioxidant effect, help diuretic and liver 

detoxification. Drinking lime juice mixed with warm water every day in regular exercise 

women with overweight can help to reduce weight and % body fat. 

Objectives: to study the effect of drinking lime juice mixed with warm water on weight and 

% body fat in regular exercise women with overweight 

Materials and Methods: Subjects were recruited from Phillip Wane, Bangkok from regular 

exercise women (3 times/week) and have body mass index >23 kg/m
2
. We divided them into 

2 groups, 14 people in the treatment group was given 30 ml. lime juice mixed with warm 

water 200 ml. 2 times per day in the morning and evening for 30 days. Another 15 people 

were in control group without drinking lime juice. All subjects were weighing and checking 

% of body fat in week0, 2 and 4 after experiment. 

Results: Results showed that bodyweight in treatment group were reduced to the value of 

65.46 ±11 kg (wk2) and 64.99±11 kg (wk4) with statistically significant difference (p=0.003). 

%body fat in treatment group was also reduced to be 33.71±6.98 and 33.43±6.45 in wk 2 and 

wk4 respectively but not statistically significant difference. However bodyweight and % body 

fat in control group was not statistically significant difference. 
Conclusions: Drinking lime juice mixed with warm water in regular exercise women can 

help to reduce weight in week 2 to week 4 with statistically significant difference (p<0.05) but 

when we compare the result with control group, there was no statistically significant 

difference.(p<0.05). This may be too short time in the experiment to see the final result. Even 

though % body fat in both control and treatment group were not significant difference but 

there is the trend to get reduction if we extend more time of the study. 
Key words: Obesity and overweight / Lime juice / Warm water / % body fat 

 

บทน า 

ภาวะน า้หนักเกนิจัดเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทย  พฤติกรรมการรับประทานอาหารด้วยความรีบเร่ง 

ท าให้มักเลือกรับประทานอาหารที่ง่ายและสะดวก ได้รับอาหารไม่ถูกสดัส่วน ซ่ึงมักเป็นอาหารประเภทแป้ง

และไขมันสงู ประกอบกบัการใช้ชีวิตที่ไม่มีการออกก าลังกาย ส่งผลให้มีภาวะน า้หนักเกนิมากข้ึน ความอ้วน

ส่งผลกระทบต่อสขุภาพโดยเฉพาะอย่างย่ิงความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเร้ือรังในกลุ่มที่ไม่ติดต่อ หลายชนิด

เช่น โรคความดันโลหิตสงู โรคข้ออกัเสบ ไขมันในเลือดผิดปกติ( ปิยะมิตร ศรีธรา, 2545) การควบคุม

น า้หนักจึงเหมือนเป็นสิ่งส าคัญของผู้หญิงในปัจจุบัน การลดน า้หนักมีหลากหลายวิธ ี เช่น การลดน า้หนัก

โดยการควบคุมอาหาร การออกก าลังกาย หรือแม้แต่การใช้สมุนไพรเพ่ือลดน า้หนัก ซ่ึงมะนาวไทย  พันธไ์ซ

ตรัส ออแรนทโิฟเลีย (Citrus aurantifolia Swing.) ซ่ึงจัดเป็น สมุนไพรไทยที่หาง่าย   มีสรรพคุณที่ช่วยให้

ระบบการย่อยอาหารท างานได้ดีขึ้น  มะนาวอุดมไปด้วย กรดซิตริก ร้อยละ 7 -8 และกรดแอสคอบิกในน า้



มะนาวช่วยลดการหล่ังของน า้ดีจากตับ ซ่ึงเป็นกุญแจส าคัญในการควบคุมน า้หนัก ( Cheung,2008 ) มี

สตรีมากว่า 60% ที่สามารถลดน า้หนักได้ แล้วกลับมาอ้วนอกี เน่ืองจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่

กลับมาเหมือนเดิม และปัญหาที่มักพบบ่อยในคนที่ลดน า้หนักโดยการออกก าลังกายเป็นระยะเวลามากกว่า 

1 ปี คือไม่สามารถลดน า้หนักได้  มีผลการวิจัยจากต่างประเทศออกมาหลายงานวิจัย ที่ใช้น า้มะนาวชนิดเล

มอนผสมน า้อุ่น ในการลดน า้หนัก ด้วยเหตุน้ีท าให้ผู้ศึกษา สนใจที่จะหาตัวช่วย ที่ใช้ควบคู่กบัการควบคุม

น า้หนักด้วยการออกก าลังกาย จึงมีแนวคิดว่า ถ้าสามารถใช้มะนาวไทย ซ่ึงเป็นสมุนไพรที่หาได้ง่ายใน

ประเทศไทย มาใช้ในการลดน า้หนักควบคู่กบัการออกก าลังกาย และสามารถท าให้น า้หนักและปริมาณ

ไขมันลดลงได้ กส็ามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการควบคุมและลดน า้หนักแบบสขุภาพดีในผู้

หญิงไทยต่อไป 

วัตถุประสงค์  

เพ่ือศึกษาผลของการด่ืมน า้มะนาวไทยต่อน า้หนักของผู้หญิงที่ออกก าลังกาย และเพ่ือศึกษาผลของการด่ืม

น า้มะนาวไทยผสมน า้อุ่นต่อระดับเปอร์เซน็ต์ไขมันในผู้หญิงที่ออกก าลังกาย 

วิธีการศึกษาและขั้นตอนการวิจัย  

โดยศึกษาในผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ที่สถานออกก าลังกายส าหรับผู้หญิง ฟิลิปเวน กรุงเทพมหานคร โดยคัดเลือก

ผู้เข้าร่วมท าวิจัย จากผู้หญิงที่ออกก าลังกาย อย่างสม ่าเสมอ สปัดาห์ละ 3 คร้ัง และมีค่าดัชนีมวลกายมากกว่าหรือ

เทา่กบั 23 กก / ตรม จ านวนผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด 29 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี  กลุ่มที่ 1  ดื่มน า้

มะนาวไทยผสมน า้อุ่นในอตัราส่วน น า้มะนาว 30 มล. ผสมน า้อุ่น 200 มล. วันละ 2 คร้ังคือ ช่วงเช้าและ ช่วงเยน็

เป็นระยะเวลา 30 วัน จ านวนทั้งหมด 14 คน และกลุ่มที่ 2 ไม่ดื่มน า้มะนาวไทยผสมน า้อุ่น จ านวน 15 คน ท า

การประเมินผล โดยการช่ังน า้หนักและวัดระดับเปอร์เซน็ต์ไขมันผู้เข้าร่วมท าการวิจัยทั้งหมด  ในสปัดาห์ก่อน

เร่ิมท าการวิจัย ,สปัดาห์ที่ 2 และ สปัดาห์ที่ 4 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  ข้อมูลด้านสงัคมประชากรของอาสาสมัครวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงปริมาณได้แก่ จ านวน ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ส่วนการ  เปรียบเทยีบน า้หนักก่อนและหลังการรับประทานน า้

มะนาวผสมน า้อุ่น  ถ้าแจกแจงข้อมูลเป็นแบบปกติ ใช้สถิติเป็น Pair-t-test ถ้าแจกแจงข้อมูลเป็นแบบ

ไม่ปกติ ใช้สถิติเป็น  Wilcoxon Matched-Pair Signed –Ranks test  ระดับความเช่ือมั่น 95% และค่า

นัยส าคัญหรือ p-value เทา่กบั 0.05 

ผลการวิจัย  

 ผลของน้ ามะนาวผสมน้ าอุ่นต่อน้ าหนัก  ผู้เข้าร่วมวิจัยในกลุ่มที1่ จ านวน 14 คน เม่ือเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียของ

น า้หนักก่อนเร่ิมท าการวิจัย มีค่าเฉล่ียเทา่กบั 65.58 ±11 กโิลกรัม และใน2 สปัดาห์ของการวิจัย มีค่าเฉล่ียเทา่กบั 

65.46 ±11 กโิลกรัม ค่า p-value 0.43 แปลผลได้ว่าน า้หนัก ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05 ) และในสปัดาห์ที่ 4 มี

ค่าเฉล่ียน า้หนักเทา่กบั 64.99±11กโิลกรัม มีค่า p-value 0.003 แปลผลได้ว่าน า้หนักในสปัดาห์ที่ 4 ลดลง

จากสปัดาห์ที่ 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ ( p < 0.05 ) และ  ผู้เข้าร่วมวิจัยในกลุ่มที่ 2  จ านวน 15 คน 

ค่าเฉล่ียของน า้หนักก่อนเข้าร่วมการวิจัยเทา่กบั 65.59±7.40 กโิลกรัมและในสปัดาห์ที่ 2  มีค่าเฉล่ีย

น า้หนักเทา่กบั65.40±7.39กโิลกรัม ค่า p-value 0.52  แปลผลได้ว่าน า้หนักไม่แตกต่างกนัทางสถิติ( 

p>0.05 )และในสปัดาห์ที่ 4 น า้หนักเฉล่ียเทา่กบั 65.53±6.95กโิลกรัม  ค่าp-value 0.89 ซ่ึงไม่

แตกต่างกนัทางสถิติ ( p> 0.05)และเมื่อน าผลการวิเคราะห์น า้หนักระหว่างกลุ่ม 1 และ กลุ่มที่ 2 



ในแต่ละสปัดาห์ มาเปรียบเทยีบพบว่าน า้หนักในสปัดาห์ก่อนท าการวิจัยของกลุ่มที่ 1 เทา่กบั 

65.58±10.95กโิลกรัม  และ กลุ่ม 2 เทา่กบั 65.59±7.04 กโิลกรัม ค่า  p-value เทา่กบั 1 ซ่ึงไม่

แตกต่างกนัทางสถิติ ( p> 0.05 )  และในสปัดาห์ที่ 2 เม่ือน าค่าเฉล่ียของน า้หนักทั้ง 2 กลุ่มมา

เปรียบเทยีบกบั พบว่า น า้หนักของกลุ่มที่ 1 เทา่กบั 65.46±11.21  กโิลกรัม และน า้หนักของกลุ่ม 2 

เทา่กบั65.40±7.39 กโิลกรัม ค่า p-value เทา่กบั  1  แปลผลได้ว่า ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ( p > 

0.05 )  ถัดมาในสปัดาห์ที่ 4 น า้หนักของกลุ่มที่ 1 เทา่กบั64.99±11.41 กโิลกรัม และ กลุ่มที่ 2

เทา่กบั 65.53±6.95 กโิลกรัม ค่า p-value 0.9  แปลผลได้ว่าไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ( p > 0.05)   

( ดังแสดงใน ภาพที่1 ) 

ผลของน้ ามะนาวผสมน้ าอุ่นต่อระดับเปอร์เซ็นต์ไขมัน  ผู้เข้าร่วมการวิจัยในกลุ่มที่1ค่าเฉล่ียของระดับ

เปอร์เซน็ต์ไขมันก่อนเข้าร่วมการวิจัยเทา่กบั 33.71±7 และใน 2 สปัดาห์ของการวิจัย มีค่าเฉล่ียของ

ระดับเปอร์เซน็ต์ไขมันอยู่ที่ 33.31±7.4 ค่าp-value 0.32ซ่ึงไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ( p> 0.05)และ 

ในสปัดาห์ที่ 4 มีค่าเฉล่ียของระดับเปอร์เซน็ต์ไขมันอยู่ที่ 33.43 ± 6.5  ค่า p – value 0.78 ซ่ึงผลไม่

แตกต่างกนัทางสถิติ ( p  > 0.05 )และในผู้เข้าร่วมการวิจัยกลุ่มที่  2  มีค่าเฉล่ียระดับเปอร์เซน็ต์ไขมัน

ก่อนเข้าร่วมการวิจัยเทา่กบั  35.26±5.40 และในสปัดาห์ที่ 2 มีค่าเฉล่ียระดับเปอร์เซน็ต์ไขมันอยู่ที่

34.48±4.91 ค่า p-value 0.29ซ่ึงไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ( p > 0.05 ) และในสปัดาห์ที่ 4 มีค่าเฉล่ีย

ระดับเปอร์เซน็ต์ไขมันอยู่ที่ 35.26±5.43 ค่า p –value 0.34  แปลผลได้ว่าค่าเฉล่ียระดับเปอร์เซน็ต์

ไขมันในสปัดาห์ที่ 2 และ สปัดาห์ที่ 4 ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ( p >0.05 )   และจากผลการวิเคราะห์

เปรียบเทยีบเปอร์เซน็ต์ไขมันระหว่างกลุ่ม พบว่า กลุ่มที่ 1 มีค่าเฉล่ียเปอร์เซน็ต์ไขมันเทา่กบั 

33.71±6.98  และกลุ่มที่ 2 มีค่าเทา่กบั 35.26±5.40 ค่า p-value 0.52  แปลผลได้ว่า ทั้งสองกลุ่มไม่

แตกต่างกนัทางสถิติ ( p>0.05 ) ถัดมาในสปัดาห์ที่ 2 ของการวิจัย เม่ือเปรียบเทยีบระดับเปอร์เซน็ต์

ไขมันของ กลุ่มที่ 1 เทา่กบั33.31± 7.42   และกลุ่มที่ 2 เทา่กบั34.48± 4.91 ค่า p-value 0.62 แปล

ผลได้ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ(p> 0.05 ) และใน สปัดาห์ที่ 4 เม่ือเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียของทั้งสองกลุ่ม 

พบว่า กลุ่มที่ 1 มีค่าเฉล่ียระดับเปอร์เซน็ต์ไขมัน เทา่กบั 33.43±6.45 และกลุ่มที่ 2เทา่กบั  

35.26±5.43  ค่า p- value 0.45  แปลผลได้ว่าทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ( p> 0.05 ) ( ดัง

แสดงในภาพที่ 2) 

     
 

ภาพที่ 1เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียน า้หนักระหว่างกลุ่ม         ภาพที่2 เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียเปอร์เซน็ตไ์ขมนัระหว่างกลุ่ม 

 

 



อภิปรายผลการวิจัย 

 จากงานวิจัยพบว่า การใช้น า้มะนาวไทยผสมน า้อุ่นในการลดน า้หนัก และลดระดับเปอร์เซน็ต์ไขมัน 

ของกลุ่มที่ 1 พบว่าค่าเฉล่ียของน า้หนักและระดับเปอร์เซน็ต์ไขมันในสปัดาห์ก่อนและในสปัดาห์ที่ 2 ไม่

แตกต่างกนัทางสถิติ ( p>0.05 ) แต่ในสปัดาห์ที่ 4พบว่า ค่าเฉล่ียของน า้หนักมี ค่า p-value 0.003 

แปลผลได้ว่า น า้หนักในสปัดาห์ที่ 2 และ สปัดาห์ที่ 4 ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( p< 0.05 ) 

ส่วนระดับเปอร์เซน็ต์ไขมันไม่แตกต่างกนัทางสถิติ( p>0.05 ) 

   ส าหรับในกลุ่มที่ 2  เม่ือน าน า้หนักละระดับ เปอร์เซน็ต์ ไขมันในสปัดาห์ก่อนเร่ิมท าการวิจัย มา

เปรียบเทยีบกบั สปัดาห์ที่ 2 และสปัดาห์ที่ 4 พบว่าน า้หนักและระดับเปอร์เซน็ต์ไขมัน ไม่แตกต่างกนั

ทางสถิติ ( p>0.05 )  และเมื่อน าทั้งสองกลุ่มมาเปรียบเทยีบผลทางสถิติในสปัดาห์ก่อนเร่ิมการวิจัย 

สปัดาห์ ที่ 2 และ สปัดาห์ที่ 4 พบว่าค่าเฉล่ียของน า้หนักและ ระดับเปอร์เซน็ต์ไขมันไม่แตกต่างกนั

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( p>0.05 ) แต่ถ้าพิจารณาถึงผลของการวิจัยแล้ว กลุ่มที่ 1 มีแนวโน้มลดลง

ของน า้หนักและระดับเปอร์เซน็ต์ไขมันมากกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  อาจเป็นเพราะเวลาที่ใช้ในการ

วิจัยน้อยเกนิไปท าให้ผลกาวิจัยยังไม่ชัดเจน เพราะถ้าน า ผลการศึกษาของ แครอลเอสจอห์นสนั ( 

Carol S. Johnston, 2005 )ในการน าวิตามินซีมาใช้ควบคู่กบัการลดน า้หนัก โดยให้คนที่เป็นโรคอ้วน 

กนิ วิตามินซี วันละ 500มิลิกรัม ควบคู่กบัการควบคุมอาหารซ่ึงเป็นอาหารโปรตีนสงูไขมันต ่า และการ

ออกก าลังกาย ซ่ึงระยะเวลาในการวิจัยนานถึง 8 สปัดาห์ ถึงจะเหน็ผลได้อย่างชัดเจนว่า ระดับไขมัน

ลดลงถึงร้อยละ 30   และน า้หนักลดลงร้อยละ 10 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนการศึกษาของ  โยชิ

โกะ ฟูค ( Yoshiko Fuk 2008 ) ได้น าโพลีฟินในมะนาว มาทดลองในหนู พบว่า หนูที่กนิโพลีฟิน อท

จากมะนาว มีระบบการย่อยอาหารและการเผาผลาญอาหารดีข้ึน มีผลท าให้ น า้หนักลดลง และ ไขมันที่

อยู่ในตับลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงระยะเวลาในการท าการทดลอง นานถึง  12 สปัดาห์ เช่นกนั   

 สรุป 

 การด่ืมน า้มะนาวไทยผสมน า้อุ่นในกลุ่มผู้หญิงที่ออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงใช้

ระยะเวลาในการท าวิจัย 4 สปัดาห์ ในส่วนของน า้หนัก และระดับเปอร์เซน็ต์ไขมัน ในสปัดาห์ก่อนเร่ิมท า

การวิจัยจนถึงสปัดาห์ที่ 2 ของการวิจัย น า้หนักและระดับ เปอร์เซน็ต์ ไขมันไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ แต่ในสปัดาห์ที่ 4 น า้หนักมีการลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  แต่ระดับเปอร์เซน็ต์

ไขมันไม่แตกต่างทางสถิติ    แต่จากผลการวิจัยจะเหน็ได้ว่า กลุ่มที่ด่ืมน า้มะนาวไทยผสมน า้อุ่นมีแนวโน้ม

ของน า้หนักและระดับเปอร์เซน็ต์ไขมันที่ลดลงมากกว่าอาจเน่ืองมาจากระยะเวลาในการทดลองน้อยเกนิไป 

จึงท าให้ผลการวิจัยยังไม่เหน็ผลแตกต่างที่ชัดเจน  

ข้อเสนอแนะ 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย อาจต้องมากกว่า 4 สปัดาห์ เน่ืองจากผลการวิจัยในคร้ังน้ี น า้หนักของ

อาสาสมัครในกลุ่มที่ด่ืมน า้มะนาวผสมน า้อุ่น เร่ิมลดลงแต่ยังเหน็ผลไม่ชัดเจนเทา่ไหร่เม่ือเปรียบเทยีบ

กบักลุ่มที่ไม่ได้ด่ืมน า้มะนาวไทย  และควรมีการศึกษาการใช้น า้มะนาวผสมน า้อุ่น ในผู้ที่ออกก าลังกาย 

ควบคู่กบัการควบคุมพลังงานอาหารที่รับประทานในแต่ละวันด้วย เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพของการลดลง

ของน า้หนักให้มากขึ้น  
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