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การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการทานผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารแอล-คาร์ นีทีนที่
ส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสมรรถภาพทางกายระยะสั้นด้านความแข็งแรงและด้านความทนทาน
ของนักกี ฬาในระยะสั้น โดยการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาในนักกี ฬาซอฟท์บอล จานวน 20 คน (ชาย 10
คน,หญิง 10 คน)อายุเฉลี่ย 19.62 ± 1.20 ปี นักกีฬาทั้งหมดจะถูกศึกษา โดยได้ใช้ท้ งั แอล-คาร์ นีทีน
หลอก (placebo) และแอล-คาร์ นีทีนจริ ง แบบสุ่ ม (randomized sampling) ปริ มาณของแอล-คาร์ นี
ทีนที่ได้รับคือ 2,000 มิลลิกรัมเพียงครั้งเดียว ทาการทดสอบ 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เป็ นช่วงก่อนการ
ทดสอบ เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐาน ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 ห่ างกันประมาณ 1 อาทิตย์ ในแต่ละครั้ง
หลังจากได้รับ แอล-คาร์ นี ที นหลอกหรื อจริ ง เป็ นเวลา 45 นาที นัก กี ฬ าจะได้รับ การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 4 รายการได้แก่ กระโดดไกล แรงบีบมือ ลุก-นัง่ 1 นาที (Sit up) และ วิ่ง
ระยะไกล จากนั้นนาผลการศึกษาทั้ง 3 ครั้งมาเปรี ยบเทียบทางสถิติดว้ ย Non-parametric repeated
measurement
ผลการศึกษาพบว่า เมื่อนาผลการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง พบว่าค่ามัธยฐานของความแข็งแรงของ
ร่ างกายได้แก่ แรงบีบด้านซ้ายทั้ง 3 ครั้ง เพศชาย (36, 40 และ 42 กิโลกรัม) เพศหญิง (22, 20 และ
24 กิโลกรัม) แรงบีบมือด้านขวาทั้ง 3 ครั้ง เพศชาย (42, 45 และ 43 กิโลกรัม) เพศหญิง (28, 26 และ
27 กิโลกรัม) กระโดดไกลทั้ง 3 ครั้ง เพศชาย (213, 225 และ 218 เซนติเมตร) เพศหญิง (174, 178
และ 180 เซนติเมตร) และความทนทานของร่ างกายได้แก่ ระยะเวลาในการวิ่งระยะไกลทั้ง 3 ครั้ง
เพศชาย (4.66, 4.49 และ 4.35 นาที) เพศหญิง (4.25, 4.50 และ 4.27 นาที) และจานวนครั้งที่ได้จาก
การ Sit up ภายใน 1 นาที ทั้ง 3 ครั้ง เพศชาย (49, 55 และ 65 ครั้ง) เพศหญิง (46, 53 และ 61 ครั้ง)
ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกัน ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ นัย ส าคัญ 0.05 จากผลการศึ ก ษาครั้ งนี้ สรุ ป ได้ว่า การ
รับประทานผลิตเสริ มอาหารแอล-คาร์ นีทีนในปริ มาณ 2000 มิลลิกรัมเพียงครั้งเดียว ไม่มีผลต่อ

จ

สมรรถภาพทางกาย ทั้ง ระยะทางในการกระโดดไกล แรงบีบมือ จานวนครั้งในการลุก-นัง่ ภาย 1
นาที และระยะเวลาในการวิง่ ระยะไกล
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ABSTRACT
Aim of this study was to evaluate the short effects of L-carnitine supplementation on physical
performance; Strength and endurance in athletics.
This study was studied in 20 Softball players (10 men and 10 women) with aged 19.62 ± 1.20
years old. All was randomized sampling for supplement the L-carnitine (2,000 mg) or placebo.
Three time repeated trials; baseline, L-carnitine or placebo supplementation were signed.
Jumping, hand grip, sit-up and distant running were evaluated. Non-parametric repeated
measurement in SPSS version 17.0 was used for statistical analysis.
The results showed the results of three trails. Hand grip of left /Man (36, 40 and 42
kilogram) Woman (22, 20 and 24 kilogram) right hand /Man (42, 45 and 43 kilogram) Woman
(28, 26 and 27 kilogram), distance from jumping test /Man (213, 225 and 218 cm.) Woman (174,
178 and 180 cm). For physical endurance; time of running /Man (4.66, 4.49 and 4.35 minutes)
Woman (4.25, 4.50 and 4.27 minutes) and time of sit up within 1 minute /Man (49, 55 and 65)
Woman (46, 53 และ 61). Statistical analysis of all parameters between trails showed no different
results (p> 0.05)
This study can be concluded that single dose of L-carnitine supplementation at 2,000 mg
is not effect on the physical performance; distance from jumping, hand-grip, number of sit-up
within 1 minute, and time of distant running.

