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บทคัดยอ
การแขงขันกีฬาเพือ่ ความเปนเลิศนัน้ จะตองอาศัยทักษะและความรูใ นสาขาวิชาตางๆ อาทิเชน วิทยาศาสตรการกีฬา โภชนาการ
กีฬา สรีรวิทยาการออกกําลังกาย ชีวกลศาสตรการเคลื่อนไหว จิตวิทยาทางการกีฬา เปนตน โดยเฉพาะดานโภชนาการกีฬา
กําลังไดรับความสนใจในปจจุบัน ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จึงมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลของคาเฟอีนและไพลที่มีตอความสามารถ
ในการทํางานแบบแอนแอโรบิก เวลายืนระยะการออกกําลังกายและระดับกรดแลคติกของนักวิง่ ระยะสัน้ กลุม ตัวอยางเปนนักวิง่
ระยะสั้นชายและหญิง ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 19.6 ± 1.35 ป จํานวน 20 คน (ชาย 10 คน และหญิง 10 คน) แบงออก 4 กลุม กลุมละ 5
คน ไดแก กลุมที่ 1 นักกีฬาชายที่ไมมีการฝกกอนการทดลอง กลุมที่ 2 คือ นักกีฬาชายที่ไดรับการฝกกอนการทดลอง กลุมที่ 3
คือ นักกีฬาหญิงที่ไมมีการฝกกอนการทดลอง กลุมที่ 4 คือ นักกีฬาหญิงที่ไดรับการฝกกอนการทดลอง โดยใหกลุมทดลองทั้ง
4 กลุม ไดรบั คาเฟอีนในปริมาณ 9.0 มิลลิกรัม/นํา้ หนักตัว และสารสกัดไพล 15 มิลลิกรัม/นํา้ หนักตัว โดยใหรบั สารแบบครัง้ เดียว
และแบบตอเนือ่ ง 7 วัน ผลการศึกษาพบวา คาเฟอีนและไพลไมมผี ลตอความสามารถในการทํางานแบบแอนแอโรบิก แตอยางไร
ก็ตาม สารสกัดไพลสามารถลดระดับกรดแลคติกไดมากกวาคาเฟอีนอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ คาเฟอีนสามารถเพิม่
เวลายืนระยะการออกกําลังกายไดมากกวาไพลอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ ดังนัน้ จึงสามารถสรุปไดวา คาเฟอีนและไพลมีประโยชน
ในทางการกีฬา ดานการเพิ่มความทนในการฝกการแขงขันกีฬา
คําสําคัญ: คาเฟอีน ไพล แอนแอโรบิค กรดแลคติก เวลายืนระยะการออกกําลังกาย

Abstract
Competition for excellence requires skills and knowledge in various fields such as sports science, exercise physiology,
sports nutrition, biomechanics of movement, sports psychology, and sports nutrition, etc., especially sports nutrition.
The objectives of this research were to investigate the effects of caffeine and Zingiber cassumunar Roxb. on anaerobic
performance, endurance time and serum lactic acid of sprinters. Sample of the study were males and female sprinters.
The mean of age is 19.6 ± 1.35 years old, n = 20 (10 male and 10 female) divided into four groups, including group
1 is male without training, group 2 is male with training, group 3 is female without training, and group 4 is female with
training. Each the experimental group received caffeine in doses 9.0 mg / kg body weight and Zingiber cassumunar
Roxb. extract in dose15 mg / kg body weight by crossover. The results showed that caffeine and Zingiber cassumunar
Roxb. extract does not effect anaerobic performance. However, Zingiber cassumunar Roxb. extract can reduce serum
lactic acid levels significantly in caffeine. In addition, caffeine can significantly increase endurance time than Zingiber
cassumunar Roxb. Therefore, caffeine and Zingiber cassumunar Roxb. can be useful in sports by enhancing resis
tance training in competitive sports.
Keywords : Caffeine, Zingiber cassumunar Roxb., Anaerobic performance, Endurance time, lactic acid
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บทนํา
วิทยาศาสตรการกีฬา (Sports Sciences) ไดเขามามีบทบาท
ทั้งในดานการสงเสริมสุขภาพโดยการออกกําลังกายและการ
เลนกีฬา รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพของ
นักกีฬา ใหกาวไปสูความเปนเลิศ (Excellent Achievement)
และการเปนนักกีฬาอาชีพ (Sportsmen Career) การฝกกีฬา
เพื่อการแขงขันและความเปนเลิศนั้น จะตองอาศัยหลายฝาย
ประกอบกัน ไมวา จะเปนผูจ ดั การทีม โคช ผูฝ ก สอน ตลอดจน
ผูเ ชีย่ วชาญในสาขาวิชาตางๆ อาทิเชน วิทยาศาสตรการกีฬา
โภชนาการกีฬา สรีรวิทยาการออกกําลังกาย ชีวกลศาสตรการ
เคลื่อนไหว จิตวิทยาทางการกีฬา กีฬาเวชศาสตร เทคโนโลยี
ทางการกีฬาฯ ดังนั้นกีฬาหลายชนิด จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
อาศัยความรูทางสาขาวิชาตางๆขางตน มาประยุกตใช เพื่อ
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการฝกซอมและการแขงขันกีฬา1
การออกกําลังกายอยางใดอยางหนึ่ง ตองอาศัยชนิดของการ
สรางพลังงานทั้งแบบใชออกซิเจน (Aerobic) และแบบไมใช
ออกซิเจน (Anaerobic) กีฬาแตละประเภทมีความตองการ
สมรรถภาพทางกายเฉพาะด า นที่ แ ตกต า งกั น ขึ้ น อยู กั บ
ลักษณะการเคลื่อนไหว ระยะเวลาที่ใชในการเคลื่อนไหว แต
นักกรีฑาระยะสัน้ จะใชพลังงานทีไ่ มใชออกชิเจนในการทํางาน
ชวงระยะสัน้ ๆ รวดเร็วและรุนแรง2 การวิง่ ระยะสัน้ ตองใชพลัง
กลามเนือ้ ในการหดตัวอยางมาก ความยาวของชวงกาวในการ
วิ่ง (Stride length) อัตราความเร็วในการกาวเทาวิ่ง (Stride
Rate) และทักษะทางรางกายจะตองมีความแข็งแรง3 ซึ่งการ
ทํ า ให ก ารแข ง ขั น กี ฬ าประสบผลความสํ า เร็ จ โดยเฉพาะ
นักกรีฑาระยะสั้น จึงตองอาศัยปจจัยหลายอยางประกอบกัน
ทั้งทักษะทางดานกีฬา การฝกซอม รวมไปถึงการโภชนาการ
ที่ถูกตองเหมาะสม
คาเฟอีนเปนสารที่พบในเครื่องดื่มชนิดตางๆ เชน
กาแฟ ชา และนํ้าอัดลม เปนตน ในดานการกีฬาไดมีการนํา
คาเฟอีนมาใชเพือ่ วัตถุประสงคในการชวยเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การกีฬา (Ergogenic aids) โดยมีรายงานการศึกษาวิจยั หลาย
ฉบับ4-6 แสดงใหเห็นวา คาเฟอีนมีผลในการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในดานความเร็ว (Speed) ประสิทธิภาพในดานเพิ่มความ
อดทน (Endurance) และปริมาณงานที่สามารถทําไดสูงสุด
ในการออกกําลังกายหรือในกีฬาชนิดตางๆ นอกจากคาเฟอีน
แลวยังมีไพลทีม่ คี วามสัมพันธกบั นักกีฬาอีกดวย ซึง่ ไพล เปน
สมุนไพรที่สามารถนําสวนตางๆจากไพลมาใชประโยชน เชน
ใบใชตม ดืม่ แกไข และเหงานํามาทํายาทาแกฟกชํา้ และบรรเทา
ความเมื่อยลา บรรเทาอาการปวด ลดอาการอักเสบ เคล็ด
ขัดยอก และอาการบวม ซึ่งมีรายงานวา ไพล มีประสิทธิภาพ
สูงในการรักษาอาการบวม โดยทดสอบในนักกีฬาทีบ่ าดเจ็บขอ
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เทาแพลง พบวานักกีฬากลุมที่ทาไพลจีซาล อาการบวมของ
ขอเทาจะลดลงมากกวากลุมที่ไดรับยาหลอกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ โดยเฉพาะในชวง 2-3 วันแรกของการรักษา7 อาการ
เมือ่ ยลาของนักกีฬาทีเ่ กิดจากการฝกซอมหรือการแขงขันนัน้
สวนหนึ่งเกิดจากการเพิ่มมากขึ้นของกรดแลคติกในเลือด ซึ่ง
ไพลสามารถลดความเมื่อยลาของกลามเนื้อได อาจเปนผล
มาจากการลดระดับของกรดแลคติกในเลือดก็เปนได ซึ่งยัง
ไมมกี ารศึกษาถึงผลของไพลตอระดับของกรดแลคติกในเลือด
และการศึกษาผลทางคลินกิ ของไพลในรูปแบบการรับประทาน
จากเหตุผลดังกลาวขางตน การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค
เพือ่ ศึกษาผลของคาเฟอีนและไพลทีม่ ตี อ ความสามารถในการ
ทํางานแบบแอนแอโรบิก เวลายืนระยะการออกกําลังกายและ
ระดับกรดแลคติกของนักวิ่งระยะสั้น

วัตถุประสงค
1. เพือ่ ศึกษาผลของคาเฟอีนปริมาณ 9.0มิลลิกรัม/
กิโลกรัม และสารสกัดจากไพลปริมาณ15มิลลิกรัม/กิโลกรัมทีม่ ี
ตอความสามารถในการทํางานแบบแอนแอโรบิกเวลายืนระยะ
การออกกําลังกายและระดับการสะสมของกรดแลคติกในเลือด
ของนักกรีฑาวิ่งระยะสั้น
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฟอีน
และสารสกัดจากไพลที่มีตอความสามารถในการทํางานแบบ
แอนแอโรบิกเวลายืนระยะการออกกําลังกายและระดับการ
สะสมของกรดแลคติกในเลือด กอนการทดลองและภายหลัง
การทดลอง ของนักกรีฑาวิ่งระยะสั้น
3. เพื่อศึกษาผลของการฝกกอนการทดสอบของ
นักกรีฑาวิ่งระยะสั้นชายและหญิงที่มีตอความสามารถในการ
ทํางานแบบแอนแอโรบิกเวลายืนระยะการออกกําลังกายและ
ระดับการสะสมของกรดแลคติกในเลือด ของนักกรีฑาวิง่ ระยะ
สั้น
4. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการรับสาร
แบบครั้งเดียว และแบบตอเนื่อง 1 สัปดาห ที่มีตอความ
สามารถในการทํางานแบบแอนแอโรบิกเวลายืนระยะการออก
กําลังกาย และระดับการสะสมของกรดแลคติกในเลือด ของ
นักกรีฑาวิ่งระยะสั้น

วิธีการวิจัย
กลุมตัวอยางเปนนักกีฬาวิ่งระยะสั้นที่กําลังศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานีและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปนนักวิง่ ระยะสัน้ ชายและหญิง
ซึ่งมีอายุอยูระหวาง 18-22 ป จํานวน 20 คน เปนชาย 10 คน
และหญิง 10 คน แบงออก 4 กลุม คือ กลุมทดลองที่ 1 ชาย
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5 คน (ไมมีการฝกกอนการทดลอง) กลุมทดลองที่ 2 ชาย
5 คน (ไดรับการฝกกอนการทดลอง) กลุมทดลองที่ 3 หญิง
5 คน (ไมมีการฝกกอนการทดลอง) กลุมทดลองที่ 4 หญิง
5 คน (ไดรบั การฝกกอนการทดลอง)ใหกลุม ทดลองทัง้ 4 กลุม
ไดรับสารคาเฟอีนเทาเทียมกันในปริมาณ 9.0 มิลลิกรัม/
นํา้ หนักตัว 1 กิโลกรัม แลวทดสอบ เวนระยะเวลาแลวจึงไดรบั
สารสกัดไพล 15.0 มิลลิกรัม/นํา้ หนักตัว 1 กิโลกรัม โดยเครือ่ ง
มือที่ใชทดสอบความสามารถเชิงแอนแอโรบิกจะใช Wingate
Test การทดสอบเวลายืนระยะการออกกําลังกายใชจักรยาน
วัดงาน และการทดสอบกรดแลคติก ใชเครื่องวัดระดับกรด
แลคติก (ยี่หอ Accu sport)
ขั้นตอนในการทดลอง ดังนี้
1. ทําการวัดสวนสูง ชั่งนํ้าหนัก ระบุอายุของกลุม
ทดลองทั้ง 20 คน กอนการทดสอบ และใหพักภายในหอง
เปนเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้น วัดความดันและชีพจร วิเคราะห
ความแตกตางของชีพจรและความดัน เมือ่ พบวาไมแตกตางจึง
ทําการทดสอบ (เก็บขอมูลขางตนเฉพาะการทดสอบกอนการ
ฝก)

Figure 1
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2. ทําการทดสอบตามตารางนัดหมายการทดสอบ
ใหกลุมทดลองทั้ง 4 กลุม (กอนการทดสอบจะตองทําการจับ
สลากเพื่อกําหนดลําดับในการทดสอบของกลุมทดลองทั้ง
4 กลุม ) รายงานตัว เวลา 8.00 น. กลุม ทีท่ าํ การฝกตามโปรแกรม
การฝก 40 นาที กลุม ทีไ่ มไดรบั การฝกใหอยูใ นหองควบคุมเปน
เวลา 1 ชัว่ โมง ภายหลังการฝกใหพกั 20 นาที จากนัน้ วัดความ
ดันและชีพจรกอนการทดสอบแลวรับประทานสารตามตาราง
กําหนดของแตละกลุม พัก 30 นาที วัดความดันและชีพจร
อีกครั้ง จากนั้นทําการทดสอบ Wingate Test เมื่อเสร็จสิ้น
ในแตละคนใหวัดระดับกรดแลคติกตอเนื่องเสร็จสิ้นในวันแรก
วันตอมาทําการทดสอบ Endurance Time จนครบตามตารางการ
ทดสอบ จากนั้นเวนระยะหนึ่งสัปดาหแลวมารับสารตอเนื่อง
อีก 7 วัน แลวทําการทดสอบปฏิบัติตามขั้นตอนแรกจนถึง
ขัน้ ตอนสุดทาย เมือ่ ครบกําหนด 7 วัน ใหสลับมารับสารอีกชนิด
หนึง่ ตอเนือ่ งอีก 7 วัน ตามตารางแลวปฏิบตั จิ นครบทุกขัน้ ตอน
3. บั น ทึ ก และเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการ
ทดสอบ แลวทําการวิเคราะหทางสถิติ

This figure show the comparing anaerobic performance (PP, RPP, AC, and RAC) between caffeine group
and Plai group. No different between two groups in PP, RPP, and AC (show in fig.1A, 1B, 1C subsequently).
In RAC is different between caffeine group and Plai group is significantly (p-value = 0.037) (show in fig.
1D)
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การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ

ผลการศึกษา

การวิเคราะหขอ มูลโดยคํานวณคาเฉลีย่ (x) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของกลุมที่ไดจากการทดสอบ และ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชสถิติ dependent t-test และ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis
of Variance) ที่ระดับนัยสําคัญ .05 เมื่อพบความแตกตางจึง
ทําการเปรียบเทียบความแตกตางภายในกลุมชาย-หญิงที่ได
รับการฝกและไมไดรับการฝก โดยไดรับสารตางกัน เปนราย
คูโดยใช Tukey’s test
การศึกษาครั้งนี้ผานการรับรองจริยธรรมงานวิจัย
ในมนุ ษ ย ข อง คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากการศึ ก ษาผลต อ ความสามารถในการทํ า งานแบบ
แอนแอโรบิก พบวา คาเฟอีนและไพล ไมมผี ลตอความสามารถใน
การทํางานแบบแอนแอโรบิกของนักกรีฑาวิ่งระยะสั้น ทั้งการ
รับสารครัง้ เดียวและรับสารแตกตางของคาเฟอีนและสารสกัด
ไพลตอความสามารถในการทํางานแบบแอนแอโรบิก พบวา
มีความแตกตางกันของคาการใชพลังงานแบบไมใชออกซิเจน
ตอมวลรางกาย (RAC) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนคา
พลังงานที่ทําไดสูงสุด (PP) คาพลังงานแบบไมใชออกซิเจน
(AC) และคากําลังงานที่ทําไดสูงสุดตอมวลรางกาย (RPP)
ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (Figure 1)

Figure 2

This figure show the serum lactic acid levels between caffeine group and Plai group in compound intake
pattern (pre-test, post-test, and continuous 7 days). The pre-test and continuous 7 days groups are different
from post-test group (p< 0.05). In the continuous 7 days pattern, Plai group can decrease significantly
lactic acid levels than caffeine group. (#) (p<0.05)

ผลตอคาเฉลี่ยกรดแลคติก พบวา คาเฟอีนสามารถ
ลดคาเฉลี่ยกรดแลคติกในกลุมที่ไดรับสารแบบครั้งเดียวได
มากกวาการรับสารแบบตอเนื่อง 7 วัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ สวนสารสกัดไพล มีผลลดคาเฉลีย่ กรดแลคติกทัง้ ในกลุม
ที่ไดรับสารแบบครั้งเดียวและรับสารแบบตอเนื่อง 7 วัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฟอีนและสารสกัดไพลตอคาเฉลี่ยกรดแลคติกพบวา สาร
สกัดไพลสามารถลดคาเฉลี่ยกรดแลคติกไดมากกวาคาเฟอีน
ทั้งในกลุมที่ไดรับสารแบบครั้งเดียวและรับสารแบบตอเนื่อง
7 วัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Figure 2)

ผลต อ ค า เฉลี่ ย เวลายื น ระยะการออกกํ า ลั ง กาย
(Endurance Time) พบวา คาเฟอีนมีผลเพิ่มคาเฉลี่ยเวลายืน
ระยะการออกกําลังกาย (Endurance Time) ในการรับสาร
แบบตอเนือ่ ง 7 วัน แตการรับสารครัง้ เดียวไมมผี ลเพิม่ คาเฉลีย่
เวลายืนระยะการออกกําลังกาย (Endurance Time) สวนสาร
สกัดไพล ไมมีผลตอคาเฉลี่ยเวลายืนระยะการออกกําลังกาย
(Endurance Time) ทัง้ การรับสารแบบครัง้ เดียวและรับสารแบบ
ตอเนือ่ ง 7 วัน และเมือ่ เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฟอีน
และสารสกัดไพล พบวาคาเฟอีนสามารถเพิม่ คาเฉลีย่ เวลายืน
ระยะการออกกําลังกาย (Endurance Time) ไดมากกวาสาร
สกัดไพลในกลุมที่ไดรับสารแบบตอเนื่อง 7 วัน (Figure 3)
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Figure 3 : This figure show the endurance time between caffeine group and Plai group in compound intake pattern
(pre-test, post-test, and continuous 7 days). The pre-test and post-test groups are different from continuous 7 days group (p< 0.001). In the continuous 7 days pattern, caffeine group can increase significantly
endurance time than Plai group. (#) (p<0.001)
ผลของการฝกหรือไมฝก กอนการทดสอบ พบวา การ
ฝกกอนการทดสอบของนักกรีฑาวิ่งระยะสั้น ไมมีผลตอความ
สามารถในการทํางานแบบแอนแอโรบิก คาเฉลี่ยกรดแลคติก
และเวลายืนระยะการออกกําลังกาย (Endurance Time)

วิจารณผลการศึกษา
จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาภายหลังการทดลองกลุมนัก
กรีฑาชายและหญิงที่ไดรับคาเฟอีนและสารสกัดไพล พบวา
คาเฟอีนสามารถเพิม่ คาการใชพลังงานแบบไมใชออกซิเจนตอ
มวลรางกาย (RAC) ไดมากกวาสารสกัดไพล ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมา
จากคาเฟอีนเปนสารชนิดหนึง่ ทีส่ กัดไดจากเมล็ดกาแฟ ซึง่ เปน
สารจําพวกแอลคาลอยด (Alkaloid) ทีส่ ามารถพบในพืชหลาย
ชนิด เชน กาแฟ ชา โกโก โคลาและพืชอื่นๆ อีกหลายชนิด
เปนสารที่เมื่อรับประทานเขาไปแลวสงผลทําใหรางกายรูสึก
กระปรี้กระเปรา ตื่นตัว โดยคาเฟอีนจะถูกดูดซึมเขาสูกระแส
เลือดเกือบ 100 เปอรเซ็นต และมีความเขมขนของคาเฟอีน
ในเลือดมากที่สุดในชวงระยะเวลา 30-60 นาที ซึ่งคาเฟอีนจะ
ถูกเผาผลาญทีต่ บั และถูกขับออกทางปสสาวะ นอกจากนีย้ งั มี
การศึกษา สรุปวา หลังจากรางกายไดรบั คาเฟอีน จะ
ทําใหรูสึกกระปรี้กระเปราขึ้นมาทันที โดยคาเฟอีนจะกระจาย
ไปยังสมอง หัวใจ ตับ และไตอยางรวดเร็ว นอกจากนั้นยัง

กระจายไปทุกสวนของรางกาย8 ซึง่ สอดคลองกับทีม่ รี ายงานวา
คาเฟอีนเปนสารเคมีในกลุม แซนธีนส (Xanthines) ซึง่ สารกลุม
แซนธีนส (Xanthines) มีฤทธิก์ ระตุน การทํางานของสมอง และ
ขยายหลอดลม9 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่ทําการศึกษาผล
ของคาเฟอีนโดยการกินตอสมรรถภาพในการออกกําลังแบบ
อดทน โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักปนจักรยานระดับแขงขัน
จํานวน 9 คน ใหดื่มกาแฟที่มีคาเฟอีนเขมขน 330 มิลลิกรัม
จากนั้นใหปนจักรยานที่ระดับ 80 % VO2max จนกระทั่งหมด
แรง พบวาคาเฉลี่ยเวลาของนักปนจักรยานที่ไดรับคาเฟอีน
ยาวนานถึง 90.2 นาที เทียบกับเมื่อไมไดรับคาเฟอีนที่ปนได
นานเพียง 75.5 นาที10
ผลของคาเฉลีย่ กรดแลคติกในกลุม นักกรีฑาชายและ
หญิงที่ไดรับคาเฟอีนและสารสกัดไพลพบวา ทั้งคาเฟอีนและ
สารสกัดไพลสามารถลดคาเฉลีย่ กรดแลคติกได โดยทีส่ ารสกัด
ไพลสามารถลดคาเฉลีย่ กรดแลคติกไดมากกวาคาเฟอีนทัง้ ใน
กลุมที่ไดรับสารแบบครั้งเดียวและรับสารแบบตอเนื่อง 7 วัน
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากไพลเปนสมุนไพลที่มีสรรพคุณเปนยา
แกฟกซํ้า บวม สามารถใชแกครั้นเนื้อครั่นตัว แกปวดเมื่อย
แกเคล็ดขัดยอก ขอเทาแพลง แกโรคผิวหนัง แกฝ ทาเคลือบแผล
ปองกันการติดเชื้อ ดูดหนอง สมานแผล แกปวดเมื่อยกลาม
เนื้อเปนยาเฉพาะที่ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาผล
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ของไพลตอการตานการอักเสบและการศึกษาทางดานเภสัช
วิทยาของนํา้ มันไพล เพือ่ ลดอาการอักเสบนัน้ พบวานํา้ มันไพล
สกัดมีผลในการลดอาการบวมของอุงเทาหนู และยังสามารถ
รักษาอาการปวดกลามเนื้อ ปวดขอและอาการเคล็ดตางๆ11
และมีรายงานวาไพลมีฤทธิล์ ดการอักเสบได โดยการสกัดไพล
ดวยเฮกเซน พบสารสําคัญหลายชนิด เมือ่ ปอนเขาสูก ระเพาะ
ของหนูขาวพบวาสามารถยับยัง้ การอักเสบของอุง เทาหนูทถี่ กู
เหนี่ยวนําดวย carrageenan ได12 นอกจากนี้ยังมีหลักฐาน
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของไพล ซึ่งทําการศึกษาฤทธิ์ตานการ
อักเสบของสาร (E) -1- (3,4 –dimethoxy phenyl) butadiene
(DMPBD) ซึ่งสกัดจากไพล (Zingiber cassumunar Roxb.)
ผลการทดลองพบวาสารดังกลาวสามารถยับยั้งการบวมที่หู
ของหนูได โดยขึ้นกับความเขมขน ซึ่งยาตานการอักเสบที่
นํามาเปรียบเทียบ ไดแก Oxyphenbutazone , phenidone ,
diclofenac เปนตน13
ผลต อ ค า เฉลี่ ย เวลายื น ระยะการออกกํ า ลั ง กาย
(Endurance Time) ในกลุม นักกรีฑาชายและหญิงทีไ่ ดรบั คาเฟอีน
และสารสกัดไพลพบวา คาเฟอีนสามารถเพิม่ คาเฉลีย่ เวลายืน
ระยะการออกกําลังกาย (Endurance Time) ไดในกลุม ทีไ่ ดรบั
สารแบบตอเนื่อง 7 วัน ทั้งนี้เนื่องจากคาเฟอีนเพิ่มความทน
ตอการออกกําลังกาย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาที่ไดทําการ
ศึกษาผลของคาเฟอีนในขนาดตํ่าถึงปานกลาง (3-6 mg/kg)
ตอการออกกําลังกายแบบใชออกชิเจน (aerobic exercise) ใน
ผูหญิงที่ฝกความอดทนจํานวน 15 คน อายุระหวาง 18-45 ป
และมีการฝกความอดทนเปนเวลาอยางนอย 3-5 วันตอสัปดาห
ในระยะเวลา 6 เดือนกอนการทดสอบ และตองมีความสามารถ
ในการยกนํ้าหนัก (bench press) ได 70 เปอรเซ็นต ของ
นํา้ หนักตัว ผลการศึกษาพบวา คาเฟอีนสามารถเพิม่ ความแข็ง
แรง (strength) ของรางกายสวนบน แตไมมผี ลตอการสงเสริม
กลามเนื้อ (muscular endurance) ในผูหญิงที่ฝกความทน14

สรุปผลการศึกษา
จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา ทั้งคาเฟอีนและสารสกัด
ไพลไมมีผลตอความสามารถในการทํางานแบบแอนแอโรบิก
แตคาเฟอีนสามารถเพิม่ คาการใชพลังงานแบบไมใชออกซิเจน
ตอมวลรางกาย (RAC) ไดมากกวาสารสกัดไพล นอกจากนีท้ งั้
คาเฟอีนและสารสกัดไพลยังสามารถลดคาเฉลีย่ กรดแลคติกได
ในสวนของเวลายืนระยะการออกกําลังกาย คาเฟอีนเทานั้นที่
สามารถเพิ่มเวลายืนระยะการออกกําลังกายได สวนสารสกัด
ไพลไมมีผลตอเวลายืนระยะการออกกําลังกาย จากขอมูล
ดังกลาวจะเปนประโยชนตอ ผูฝ ก สอนกีฬา นักกีฬา หรือบุคคล
ที่มีความสนใจตอไป
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