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บทคดัย่อ 
วตัถุประสงคข์องงานวจิยัคร้ังน้ี เพื่อศึกษาผลระยะเฉียบพลนัของผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีเพิ่ม

พลงังานในนกักีฬาและบุคคลทัว่ไป 
รูปแบบงานวิจยัน้ีเป็นแบบ Randomized double-blind controlled trial โดยอาสาสมคัร      

เพศชาย เป็นนกักีฬา จ านวน 15 คน และบุคคลทัว่ไป จ านวน 15 คน อายุเฉล่ีย 20.70 ± 1.37 ปี       
แบ่งระยะการศึกษาออกเป็น 3 คร้ังคือ คร้ัง 1 (ควบคุม), คร้ัง 2 (ผลิตภณัฑ์หลอก) และคร้ังท่ี 3 
(ผลิตภณัฑ์จริง) (โดยคร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 เป็นการสุ่มใช้ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารจริงหรือหลอก)
หลงัจากไดรั้บผลิตภณัฑเ์สริมจริงหรือหลอก เป็นเวลา 30 นาที ท าการประเมินความสามารถในการใช้
พลังงานได้แก่ ปริมาณการใช้ออกซิเจน, อัตราการหายใจและปริมาณการระบายอากาศต่อนาที
ในขณะวิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้า (Treadmill) ดว้ยเทคนิค Breath - by-breath ณ.ท่ี 80% ของอตัราการเตน้ชีพ
จรสูงสุด โดยน าผลท่ีได้ทั้ ง 3 คร้ัง ณ.ท่ี 80% ของอัตราการเต้นชีพจรสูงสุด และค่าแตกต่างท่ี
เปล่ียนแปลงในแต่ละคร้ัง น าไปท าการวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติดว้ย Repeated measurement 
ANOVA (2 กลุ่ม x 3 ช่วง) ในโปรแกรม SPSS ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
 ผลการศึกษาพบวา่หลงัจากท่ีไดรั้บผลิตภณัฑ์เสริมอาหารไบออสไลฟ์ อี (Bios Life E) ไม่ได้
ท าให้ปริมาณการใช้ออกซิเจน, อัตราการหายใจและปริมาณการระบายอากาศต่อนาทีมีการ
เปล่ียนแปลงทางสถิติ ทั้งค่า ณ. 80% ของอตัราการเตน้ชีพจรสูงสุดและค่าท่ีแตกต่าง เม่ือเปรียบเทียบ
กบัในช่วงควบคุมหรือไดรั้บผลิตภณัฑ์หลอกท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ทั้งกลุ่มนกักีฬาและบุคคลทัว่ไป
ดงันั้นจากการศึกษาคร้ังน้ี แสดงใหเ้ห็นวา่ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารไบออสไลฟ์ อี (Bios Life E) ไม่มี ผล
ต่อการเพิ่มพลงังานในกลุ่มนกักีฬาและกลุ่มบุคคลเพศชายทัว่ไป 
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ABSTRACT 

 The aim of this study was to evaluate the acute effect of energy boosting supplement in 
athlete and sedentary .  
 The method was a randomized double-blind controlled trial. Subjects were 15 males 
athletes and 15 sedentary men with an average age of 20.70 ± 1.37 years. Three sessions of study 
was set up as the 1st (control), 2nd (placebo) and/or 3rd (supplement) sessions. After supplementation  
males the boosting supplement or placebo for 30 min, energy using capacity as oxygen consumption 
(VO2), respiratory rate (RR), and minute ventilation (VE) were evaluated with a direct breath – by - 
breath technique while subjects were running on treadmill at 80% of maximal heart rate (MHR). All 
parameters from three sessions including data at 80% MHR and mean pre-post different values were 
analyzed for statistical difference with repeated measurement ANOVA (2 groups x 3 times) with 
SPSS program significance being set at p ≤ 0.05. 
 Our results showed that supplementation of boosting nutrient (Bios Life E) did not affect  
the oxygen consumption (VO2), respiratory rate (RR), and minute ventilation (VE) at 80% of  MHR 
and pre-post different values, when compared to the control and placebo periods both in athletics 
and sedentary subjects.  

To sum up, our study revealed no evidence of energy boosting effects. Bios Life E 
supplement in both male athletes and sedentary subjects.  
 


