
ผลของโภชนาการแบบคีโต ต่อร่างกายมนุษย์ (Human Effect Matrix)
ตัวแปรสุขภาพ/ค่าชีวเคมี ระดับความน่าเช่ือถือของงานวิจัย ระดับผลกระทบ ความสมํ่าเสมอของผลกระทบ คําอธิบาย
Outcome Level of Evidence Magnitude Consistency Notes

1. ไตรกลีเซอไรด์ 3 ลดลงชัดเจน สูง (งานวิจัย 19 ฉบับ) ระดับไตรกลีเซอไรด์ลดลงอย่างชัดเจน

Triglyceride ทั้งในงานวิจัยระยะสั้นและยาว

2. ระดับกลูโคสในเลือด 3 ลดลงแบบสังเกตเห็นได้ ปานกลาง (งานวิจัย 22 ฉบับ) ทั้งในงานวิจัยระยะสั้นและยาว พบว่า

Blood Glucose โภชนาการแบบคีโตลด Fasting Blood Sugar

โดยไม่ข้ึนกับนํ้าหนักที่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับ

โภชนาการแบบไขมันต่ํา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในผู้ที่มีระดับนํ้าตาลในเลือดสูงเปน็พื้นฐานอยู่แล้ว

3. อินซูลิน 3 ลดลงแบบสังเกตเห็นได้ สูง (งานวิจัย 21 ฉบับ) ถึงแม้ว่าไม่ได้จําเปน็ต้องออกฤทธ์ิได้ดีกว่า

Insulin โภชนาการควบคุม แต่งานวิจัยก็แสดงว่าโภชนาการ

แบบคีโต ลดระดับ Fasting Insulin ได้อย่างชัดเจน

โดยไม่ข้ึนกับนํ้าหนักที่ลดลง นอกจากนั้นระดับอินซูลิน

ตลอดทั้งวัน ก็ลดลงด้วย

4. LDL-Cholesterol 3 เพิ่มข้ึนแบบสังเกตเห็นได้ สูงมาก (งานวิจัย 17 ฉบับ) ดูเหมือนว่าผู้ที่ใช้โภชนาการแบบคีโด จะพบระดับ LDL-

Cholesterol สูงข้ึน รวมถึงในงานวิจัยระยะยาวเช่นกัน

5. คอเลสเตอรอลทั้งหมด 3 เพิ่มข้ึนแบบสังเกตเห็นได้ สูงมาก (งานวิจัย 16 ฉบับ) เนื่องจากโภชนาการแบบคีโต เพิ่มระดับ LDL-C ดังนั้น

Total Cholesterol จึงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มระดับ Total Cholesterol มากกว่า

โภชนาการแบบไขมันต่ํา ถึงแม้ว่าโภชนาการแบบคีโต

จะลดนํ้าหนักได้ดีก็ตาม ผลกระทบนี้ อาจเนื่องมาจากการ

บริโภคใยอาหารต่ํา แต่ก็อาจจะเนื่องมาจากผลกระทบจาก

พันธุกรรมเมื่อรับประทานอาหารที่มีกรดไขมัน palmitic สูง

6. HDL-Cholesterol 3 เพิ่มข้ึนเล็กน้อย สูง (งานวิจัย 17 ฉบับ) ในงานวิจัยทั้งหมด หลากหลายภาวะสุขภาพ พบว่าโภชนาการ

แบบคีโต เพิ่มระดับ HDL-C ได้เล็กน้อย ซึ่งอาจจะเปน็ผลจาก

การเพิ่มปริมาณการบริโภคไขมัน

7. นํ้าหนัก 3 ลดลงเล็กน้อย ปานกลาง (งานวิจัย 15 ฉบับ) ในงานวิจัยซึ่งปริมาณแคลอรี่เท่ากัน ไม่มีความแตกต่าง

Weight ในประสิทธิภาพการลดนํ้าหนัก ระหว่างโภชนาการแบบคีโต

กับโภชนาการควบคุม และถ้ามีความแตกต่าง ก็อาจจะมาจาก

การสูญเสียนํ้า ในผู้ที่ได้รับโภชนาการแบบคีโต มักจะลดนํ้าหนัก

ได้ แม้เปา้หมายไม่ใช่การจํากัดแคลอรี่ก็ตาม

8. ระดับกรดไขมันอิสระ 2 เพิ่มข้ึนชัดเจน สูงมาก (งานวิจัย 5 ฉบับ) เนื่องจากร่างกายพึ่งการใช้กรดไขมันในการสร้างพลังงาน

Free Fatty Acids จึงนําไปสู่การเพิ่มระดับกรดไขมันไหลเวียนในกระแสเลือด

9. คีโตน บอด้ี 2 เพิ่มข้ึนชัดเจน สูงมาก (งานวิจัย 8 ฉบับ) เมื่อใช้โภชนาการแบบคีโต ระดับ Ketone Bodies เพิ่มข้ึน

Ketone Bodies ชัดเจน ถึงแม้ว่าภาวะคีโตซิสจะเกิดข้ึนได้จากระดับการบริโภค

โปรตีนต่างกัน ตราบใดที่ระดับการบริโภคคาร์โบไฮเดรตต่ํา

แต่สูตรโภชนาการแบบคีโตส่วนใหญ่ ก็จะคือแบบที่ทั้งระดับ

โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตต่ํา

10. C-Reactive Protein 2 เพิ่มข้ึนแบบสังเกตเห็นได้ ปานกลาง (งานวิจัย 9 ฉบับ) งานวิจัยมีความแตกต่างของผลลัพธ์ โดยทั่วไป พบระดับ

C-Reactive Protein สูงข้ึนในกลุ่มที่ได้รับโภชนาการแบบคีโต

เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม บางงานวิจัยก็ไม่พบความแตกต่าง 

ในขณะที่บางงานวิจัยก็ลดลง

11. การควบคุมระดับนํ้าตาล/ 2 เพิ่มข้ึนแบบสังเกตเห็นได้ สูง (งานวิจัย 10 ฉบับ) เมื่อใช้ HOMA และ QUICKI คํานวณหาความไวต่ออินซูลิน

ความไวต่ออินซูลิน พบว่ามีการปรับปรุงความไวต่ออินซูลินดีข้ึน ในกลุ่มที่ใช้

Glycemic Control/ โภชนาการแบบคีโต โดยไม่ข้ึนกับนํ้าหนักที่ลดลง

Insulin Sensitivity

12. การไหลเวียนของเลือด 2 ลดลงเล็กน้อย ปานกลาง (งานวิจัย 4 ฉบับ) การขยายหลอดเลือดเพื่อเพิ่มการไหลเวียนในบางงานวิจัย

Blood Flow ก็แย่ลงในกลุ่มที่ได้รับโภชนาการแบบคีโต และดีข้ึนเมื่อได้รับ

โภชนาการแบบไขมันต่ํา แต่ผลลัพธ์ไม่สมํ่าเสมอ

13. มวลไขมัน 2 ลดลงเล็กน้อย ปานกลาง (งานวิจัย 11 ฉบับ) ผลลัพธ์ของโภชนาการแบบคีโตมักจะลดลง ข้ึนอยู่กับ

Fat Mass ปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับ คือถ้าเปน็งานวิจัยที่มีการควบคุม

ปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับอย่างเข้มงวด จะไม่พบความแตกต่าง

ของการลดมวลไขมัน แต่ถ้าเปน็งานวิจัยที่ให้รับประทานตาม

ต้องการ (ad libitum) ก็จะพบการลดมวลไขมันที่มากกว่ากลุ่ม

ควบคุม

14. มวลกล้ามเนื้อ 2 ลดลงเล็กน้อย ปานกลาง (งานวิจัย 10 ฉบับ) งานวิจัยโดยทั่วไป มีทั้ง ไม่พบความแตกต่าง และ ลดมวลกล้ามเนื้อ

Lean Mass ในกลุ่มที่ได้รับโภชนาการแบบคีโต เทียบกับกลุ่มควบคุม

งานวิจัยที่พบการลดลงของมวลกล้ามเนื้อในกลุ่มที่ได้รับ 

โภชนาการแบบคีโต อาจเกิดจาก การจํากัดแคลอรี่อย่างเข้มงวด

การสูญเสียมวลนํ้ามากกว่า หรือเพิ่มการใช้กรดอะมิโนในการสร้าง

กลูโคสใหม่

15. ความดันโลหิต 2 None ปานกลาง (งานวิจัย 9 ฉบับ) ในงานวิจัย ซึ่งในกลุ่มที่ได้รับโภชนาการแบบคีโต ลดนํ้าหนักได้มากกว่า

Blood Pressure ในกลุ่มควบคุม จะพบความดันโลหิตที่ลดลงมากกว่าในกลุ่มควบคุมด้วย

เช่นกัน


