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บทที ่5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง ผลระยะเฉียบพลนัของผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีเพิ่ม
พลงังานในนกักีฬาและบุคคลทัว่ไป น้ีเป็นการศึกษาเพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใชผ้ลิตภณัฑ์เสริม
อาหาร Bios Life E ในระยะเฉียบพลนั โดยไดศึ้กษาตวัแปร (Parameters) ท่ีตอบสนองต่อการใช้
พลงังานในร่างกายไดแ้ก่ปริมาณการใชอ้อกซิเจน (VO2) อตัราการหายใจ (Respiratory rate; RR) และ
ปริมาตรอากาศเขา้ออกต่อนาที (Minute ventilation; VE) รูปแบบการศึกษาไดอ้อกแบบให้มีการ
ทดสอบทั้งหมดคร้ัง 3 คร้ัง โดยเวน้ระยะห่างการทดสอบแต่ละคร้ังอย่างน้อย 1 อาทิตยเ์พื่อลดผลคง
คา้งของผลิตภณัฑก์ารทดสอบทั้ง 3 คร้ัง ไดท้  าการตรวจความผิดปกติในร่างกายหลงัจากใชผ้ลิตภณัฑ์
จากปริมาณความสมบูรณ์ของเมด็เลือดต่างๆ (CBC) ซ่ึงถือเป็นการตรวจสุขภาพพื้นฐาน 
 ขอ้มูลพื้นฐานของผูเ้ขา้ร่วมการศึกษาค่าเฉล่ียของอาย ุ, น ้ าหนกั,ส่วนสูง และดชันีมวลกายไม่มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 ขอ้มูลค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด และช่วงปกติอา้งอิงของความ
สมบรูณ์ของเม็ดเลือด (Complete blood count : CBC) (N=30) คร้ังท่ี 1 ,คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 ไม่มี
ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ สังเกตุจากผลจากตวัแปรการเผาผลาญพลงังานของค่า 
VO2 , RR  และ VE ระหวา่งช่วง 80% MHR เช่นกนัทั้ง 3 คร้ัง (Submaximal test) (N =30) ซ่ึงพบวา่ไม่
มีความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญั 

 

5.1 อภิปรายผลการวจัิย 

จากการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร Bios Life E ท่ีไดอ้า้งสรรพคุณใน
การเพิ่มพลงังานทั้งในกลุ่มบุคคลทัว่ไปและกลุ่มนกักีฬา ตามขอ้บ่งช้ีในการใชข้า้งกล่องผลิตภณัฑ์คือ
ปริมาณ 9 กรัม ในน ้าเปล่า 270-300 มิลลิลิตร 

ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร Bios Life E ไดมี้ขอ้มูลทางวิชาการโดยเฉพาะสามารถเพิ่มพลงังาน
จาก มทัชะผสมกบัแอลทีนีนและโคลีน ซ่ึงเป็นการช่วยเพิ่มพลงังานและในเวลาเดียวกนัท าให้เกิด
ความสงบ ผอ่นคลายและมีสมาธิ นอกจากน้ียงัอุดมไปดว้ย ธาตุท่ีช่วยเพิ่มพลงัเมตาบอลิค, อิเลคโทร
ไลทแ์ละสารตา้นอนุมูลอิสระต่างๆ นอกจากน้ียงัมี กรดอะมิโนท่ีพบไดเ้ฉพาะในชาเขียวเป็นจ านวน
มาก คือ แอลทีนีนแอลทีนีน ถูกพบมากในมทัชะ ช่วยใหรู้้สึกสงบและผอ่นคลาย โดยการช่วยเพิ่มคล่ืน
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อลัฟ่าในสมองเช่นเดียวกบัการท าสมาธิหรือเล่นโยคะ นอกจากน้ีแลว้ ไบออสไลฟ์ อี (Bios Life E) ยงั
มีส่วนผสมท่ีเหมาะสมของโพแทสเซียม แมกนีเซียมและโซเดียม เพื่อรักษาสมดุลของระบบภายใน
ร่างกายและท าให้เรารู้สึกดีและยงัมีส่วนช่วยในกระบวนการเผาผลาญในร่างกาย รวมไปถึงสารตา้น
อนุมูลอิสระใน ไบออสไลฟ์ อี (Bios Life E) ยงัเพิ่มอตัราการการเผาผลาญให้กบัร่างกาย ซ่ึงเป็น
พลงังานพื้นฐานท่ีใชใ้นกระบวนการหายใจ การสูบฉีดโลหิต และอ่ืนๆ แต่จากการศึกษาคร้ังน้ีทั้งใน
กลุ่มนกักีฬาและในกลุ่มบุคคลทัว่ไป พบวา่ขอ้มูลท่ีตรวจวดัไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติแต่อยา่งใด 

ซ่ึงตามปกติในขณะพกัอตัราการหายใจ (RR) มีค่าเฉล่ียประมาณ 16-20 คร้ังต่อนาที ส่วน
ปริมาตรอากาศเขา้ออกต่อคร้ังมีค่าประมาณ 500 มิลลิลิตร และปริมาตรอากาศเขา้ออกต่อนาทีมี
ค่าประมาณ 6,000 มิลลิลิตรต่อนาที ซ่ึงสามารถค านวณหาไดจ้าก Minute ventilation=Respiratoryrate 
x Tidal volume เม่ือออกก าลงักายจะท าให้การหายใจเพิ่มข้ึนทั้ง Respiratory rate  และ Tidal volume  
จึงจะส่งผลให้ การระบายอากาศเพิ่มข้ึน แต่ขณะออกก าลังกายอย่างเบาอตัราการหายใจมกัจะไม่
เปล่ียนแปลง แต่เปล่ียนท่ีปริมาตรอากาศท่ีหายใจเขา้หรือออกคร้ังหน่ึงๆ ขณะท างานหนกั อตัราการ
หายใจอาจเพิ่มข้ึนถึง 40-45 คร้ังต่อนาที โดยทัว่ไปอตัราการหายใจจะเพิ่มไดส้ัดส่วนกบัความหนกั
ของการออกก าลงักาย จนถึงจุดๆ หน่ึง เม่ือออกก าลงักายหนกัปานกลางการหายใจจะใชเ้วลา 1-2 นาที 
ท่ีจะเพิ่มการหายใจจนอตัราสูงคงท่ีส่วนความลึกของการหายใจใชเ้วลา 3-5 นาที จึงจะสูงคงท่ี ในการ
ออกก าลงักายอย่างหนกันั้น ทั้งอตัราและปริมาตรอากาศหายใจต่อนาทีจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ตลอดระยะ
การออกก าลงักาย ถึงแมว้า่ความลึกอาจลดลงบา้ง 
 การใช้ออกซิเจนสูงสุด (VO2max) จะถูกส่งไปให้กล้ามเน้ือได้หลายปัจจัยหน่ึงในนั้นคือ
ปริมาณของอากาศท่ีเขา้ปอด (Ventilation) “Minute Ventilation” คือ ปริมาณของอากาศท่ีหายเขา้ใจ
ออกในเวลา 1 นาที ซ่ึงหาไดจ้ากผลคูณระหวา่งปริมาตรอากาศหายใจเขา้-ออกปกติ (TV) กบัอตัราการ
หายใจ (RR) ดงันั้นจึงท าให้ปริมาณออกซิเจนท่ีร่างกายน าไปใช้ (VO2) ขณะพกัในคนทัว่ๆ ไป จึงมี
ค่าประมาณ 7.5-8.0 ลิตรต่อนาที ซ่ึงมีออกซิเจนเพียงพอท่ีจะถูกล าเลียงไปกบั Hemoglobin ในเลือด 
การออกก าลงักายท่ีมีความหนกัปานกลาง VO2 มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกอยา่งมากกบั Ventilation 

โดยมีงานวจิยัอ่ืนๆ ท่ีไดท้ดสอบประสิทธิผลของผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดอ่ืนๆ ท่ีน่าจะช่วย
ระบบการใชพ้ลงังานได ้อาทิเช่น 

Greig et al, (1987) ไดท้  าการศึกษาหาผลการเปล่ียนแปลงของตวัแปร VO2โดยการใชผ้ลิต -
ภณัฑ์อาหารเสริม L-carnitine ท่ีเพิ่มพลังงานในบุคคลทัว่ไปซ่ึงจากผลการศึกษาจากอาสาสมคัร 
จ านวน 9 คน พบวา่การใชผ้ลิตภณัฑอ์าหารเสริม L-carnitine ปริมาณ 2 กรัมเป็นเวลาติดต่อกนันาน 14 
วนัไม่สามารถเพิ่มพลงังานในกลุ่มบุคคลทัว่ไป 

ส าหรับการศึกษาในระยะเฉียบพลนัหรือระยะสั้นนั้นมีนอ้ยมากไดแ้ก่ งานวิจยัของ Natali et al, 
(1993) ได้ท าการศึกษาผลการเปล่ียนแปลงของตวัแปร VO2 ในกลุ่มบุคคลทัว่ไปจ านวน 12 คน ให้

http://www.chevitdd.com/TH/product.php?name=bios-life-e
http://www.chevitdd.com/TH/product.php?name=bios-life-e
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รับประทานอาหารเสริมเพิ่มพลงังาน L-carnitine ในปริมาณ 3 กรัม เป็นเวลา 40 นาที ผลการศึกษาและการ
วเิคราะห์พบวา่ไม่มีการเพิ่มข้ึนของค่า VO2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

Brass et al, (1994) ไดท้  าการศึกษาหาผลการเปล่ียนแปลงของตวัแปร VO2 ในกลุ่มบุคคลทัว่ไปท่ี
สุขภาพดีจ านวน 14 คน ให้รับประทานอาหารเสริมเพิ่มพลังงาน L-carnitine ในปริมาณ 3 กรัมเป็น           
เวลา 40 นาที ผลการศึกษาพบวา่ไม่มีการเพิ่มข้ึนของค่า VO2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

Maliwan et al, (2011) ไดท้  าการศึกษาหาผลการเปล่ียนแปลงของตวัแปร VO2 และ RER ใน
กลุ่มบุคคลทัว่ไป เพศชาย จ านวน 26 คน ให้รับประทานเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของ Caffeine ใน
ปริมาณ 5 กรัม ก่อนออกก าลงักาย 1 ชัว่โมง โดยผลการศึกษาและการวเิคราะห์พบวา่มีการเพิ่มข้ึนของ
ค่า VO2 และ ค่า RER ลดลงในกลุ่มท่ีได้รับประทานเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของ Caffeine ในการ
ทดสอบ ส่งผลท าใหก้ารรับประทานเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของ Caffeine มีส่วนช่วยในการกระตุน้ท า
ใหห้วัใจมีการสูบฉีดเพิ่มข้ึนจริงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

งานวจิยัท่ีท าการทดลองในนกักีฬา Siliprandi et al, (1990) ไดท้  าการศึกษาหาผลการเปล่ียน - 
แปลงของตวัแปร VO2 ในกลุ่มนกักีฬา จ านวน 10 คน ให้รับประทานผลิตภณัฑ์เสริมเพิ่มพลงังาน    
L-carnitine ในปริมาณ 2 กรัม ก่อนออกก าลงักาย 1 ชัว่โมง ผลการศึกษาและการวิเคราะห์พบวา่มีการ
เพิ่มข้ึนของค่า VO2 ในนกักีฬาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

Vecchiet et al, (1990) ไดท้  าการศึกษาหาผลการเปล่ียนแปลงของตวัแปร VO2 ในกลุ่มนกักีฬา 
จ านวน 10 คน ให้รับประทานอาหารเสริมเพิ่มพลงังาน L-carnitine ในปริมาณ 2 กรัม ก่อนออกก าลงั
กาย 1 ชั่วโมง ผลการศึกษาและการวิเคราะห์พบว่ามีการเพิ่มข้ึนของค่า VO2 ในนักกีฬาอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

ธีราดา (2555) ได้ท าการศึกษาผลระยะสั้นของผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร L-carnitine ต่อการ
ตอบสนองของระบบหายใจในนกักีฬาและคนปกติเพศชาย อายุ 18-27 ปี จ  านวน 20 คน เป็นนกักีฬา 
จ านวน 10 คน บุคคลทัว่ไป จ านวน 10 คนผลการศึกษา พบว่าการไดรั้บผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร         
L-carnitine ในปริมาณ 2 กรัมในคร้ังเดียว ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของ ค่าปริมาตรอากาศเขา้ออก
ต่อนาที (VE) , ค่าอตัราการหายใจ (RR) และ ค่าปริมาตรอากาศเขา้ออกต่อคร้ัง (TV) ในกลุ่มคนทัว่ไป
ท่ีไม่ไดอ้อกก าลงักายการไดรั้บผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร L-carnitine ในปริมาณ 2000 mg มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของค่าปริมาตรอากาศเขา้ออกต่อนาที (VE) และค่าปริมาตรอากาศเขา้ออกต่อคร้ัง (TV) 
เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แต่ไม่มีผลต่อค่าอตัราการหายใจ (RR) ในกลุ่มนกักีฬา  

จากการศึกษาท่ีผา่นมา พบวา่ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารไม่มีผลในกลุ่มคนทัว่ไป แต่บางรายงานมี
ผลในกลุ่มนกักีฬา  ซ่ึงอาจเน่ืองจากสภาพร่างกายของกลุ่มอาสาสมคัรท่ีแตกต่างกนั ดงังานวิจยัของ 
รัตนาวดี (2551) ไดอ้ธิบายวา่บุคคลท่ีออกก าลงักายต่อเน่ืองนาน 20 นาที 3-5 วนัต่อสัปดาห์การฝึกจะ
ส่งผลใหช่้วยเพิ่มสมรรถนะในการใชอ้อกซิเจนสูงสุด (VO2max) เพิ่มปริมาณเลือดท่ีสูบฉีดจากหวัใจใน 
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1 นาที (CO) และเพิ่มปริมาณเลือดท่ีสูบฉีดจากหวัใจต่อการบีบตวั 1 คร้ัง (SV) และมีผลท าให้อตัรา
การเตน้ของหัวใจขณะพกัลดลงซ่ึงแสดงให้เห็นวา่มีความแตกต่างกนัระหว่างผลในกลุ่มนกักีฬากบั
กลุ่มบุคคลทัว่ไปแน่นอน 

ซ่ึงจากการศึกษาคร้ังน้ี ดว้ยผลิตภณัฑ ์Bios Life E ไม่พบความแตกต่างแต่อยา่งใด  

5.2 สรุปผลการศึกษา 

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเสริม Bios Life E ขนาด 9 กรัม ไม่ไดมี้ผลในการเพิ่มประสิทธิภาพของ
ร่างกายในการเผาผลาญพลงังาน ท่ีอตัราการเตน้ของชีพจรท่ีระดบั 80% จริง ซ้ึงไม่มีการเปล่ียนแปลง
ของค่าปริมาณการใช้ออกซิเจน (VO2), ค่าอตัราการหายใจ (RR) หรือปริมาตรอากาศเขา้ออกต่อนาที 
(VE) เลย ทั้งในกลุ่มคนทัว่ไปท่ีไม่ไดเ้ป็นนกักีฬาและนกักีฬา 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพิ่มจ านวนกลุ่มอาสาสมคัรใหม้ากข้ึนเพื่อท าใหไ้ดค้่าท่ีมีความแม่นย  ามากข้ึน 
2. ควรท าการศึกษาผลระยะยาว (Long term effect) 
3. อุปกรณ์ในการท าการทดสอบควรตรวจสอบทุกๆ คร้ัง 
4. ในการทดสอบทุกๆ คร้ัง ผูท้ดสอบควรท าการทดสอบแบบเติมท่ี โดยไม่ให้มีส่ิงรบกวน

ใดๆ เช่นเสียง , ภาพ และองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีมีผลกระทบผูท้ดสอบใหม้ากท่ีสุด 

 


