บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้ศึ ก ษาเอกสารและงานวิจ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งและรวบรวมน ามาเสนอ
ดังต่อไปนี้
สมรรถภาพทางกาย
สมรรถภาพทางกายเป็ นสิ่ ง ที่ ส าคัญ อย่า งยิ่ ง ในการด าเนิ น ชี วิต ของมนุ ษ ย์ ทั้ง นี้ เพราะ
สมรรถภาพทางกายเป็ นพื้นฐานเบื้องต้นของการออกกาลังกาย และเล่นกีฬา ประกอบกิจกรรมต่างๆ
ให้สาเร็ จและมีประสิ ทธิภาพ
Mathew (1937) กล่าวว่า สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ความสามารถของแต่ละบุคคลที่
ประกอบกิจกรรมใดก็ตามที่ตอ้ งอาศัยการทางานของกล้ามเนื้อ
Hoeger (1989) ได้แบ่งสมรรถภาพทางกายออกเป็ น 2 ประเภท
1. สมรรถภาพทางกายที่เกี่ ยวกับสุ ขภาพ (Health – related physical fitness) มี
องค์ประกอบพื้นฐานอยู่ 4 องค์ประกอบ
- ความอดทน
- ความอดทนของความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อ
- ความอ่อนตัว
- ส่ วนประกอบของร่ างกาย
2. สมรรถภาพทางกายที่เกี่ ยวข้องกับทักษะ (Skill – related physical fitness)
สมรรถภาพทางกายชนิดนี้เหมาะกับนักกีฬา มีองค์ประกอบดังนี้
- ความอดทนของระบบเลือดและหัวใจ
- ความอดทนและความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อ
- ความอ่อนตัว
- ส่ วนประกอบของร่ างกาย
- ความคล่องแคล่ว
- การทรงตัวที่สมดุล
- การทางานประสานกันของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
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- กาลังหรื อพลัง (Power)
- ปฏิกริ ยาตอบสนอง
- ความเร็ ว
สมรรถภาพทางกายจะเป็ นพื้นฐานที่ สาคัญให้นัก กี ฬาก้าวไปสู่ สภาวะที่เป็ นนักกี ฬาที่ มี
ความสามารถอย่างแท้จริ ง และประเด็นที่สาคัญที่สุดที่จะพัฒนาสมรรถภาพการเล่นกีฬา คือจะต้อง
พัฒนาสมรรถภาพทางกายให้มาก
พิชิต ภูติจนั ทร์ (2535) กล่าวว่า สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่
แสดงออกมาสามารถควบคุ มตนเองได้ และรวมถึงความสามารถอื่นที่ร่างกายปฏิบตั ิต่องานหรื อ
ภารกิ จ ต่ า งๆได้เ ป็ นระยะเวลานานโดยไม่ เ กิ ด ความเหน็ ด เหนื่ อ ยได้ง่ า ย และได้ผ ลดี ไ ม่ เ สื่ อ ม
ประสิ ทธิภาพ
เป็ นศักยภาพของร่ างกายในการปฏิ บตั ิกิจกรรมหนักๆ และมีความสาคัญต่อคุณภาพของ
สุ ขภาพส่ วนบุ คคลตลอดจนความเป็ นอยู่ที่ดี ตามปกติสมรรถภาพจะเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กบั ทักษะ
กลไก (Motor Skill) ที่เกี่ ยวกับการเคลื่อนไหวเฉพาะอย่าง ส่ วนความสามารถทางกลไก (Motor
Ability) อาจเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์ประกอบสมรรถภาพทางกายด้วย ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั งาน (Job) ที่ทา
และบทบาทที่มีต่อชีวติ หรื อกิจวัตรประจาวันสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness)
เป็ นปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ดในการบ่ ง บอกถึ ง ความมี สุ ขภาพที่ ส มบู ร ณ์ ซึ่ งหมายถึ ง
ความสามารถของบุคคลในการควบคุมให้ร่างกายปฏิบตั ิภารกิจต่างๆ ได้อย่างเต็มที่มีประสิ ทธิ ภาพ
(efficiency) เหมาะสมกับปริ มาณและเวลา โดยไม่ทาให้เกิ ดปั ญหาต่อร่ างกาย สิ่ งที่แสดงให้เห็นว่า
บุ ค คลที่ ร่างกายมี ค วามฟิ ตเมื่ อเผชิ ญกับเหตุ การณ์ ที่ ปกติและไม่ ป กติ ในชี วิตประจาวัน พวกเขา
สามารถฝ่ าฟั นปั ญหาและอุ ป สรรคได้เป็ นอย่า งดี ปลอดภัย และมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ โดยไม่ มี ค วาม
เหนื่ อยล้าที่มากเกิ น และยังคงมีพลังงานเหลือพอสาหรับการใช้เวลาว่างและกิ จกรรมนันทนาการ
อื่นๆ อีกด้วย
องค์ ประกอบของสมรรถภาพทางกาย (Thompson. WR, 2009) แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1.สมรรถภาพทางกายทั่วไป (General physical fitness) หมายถึ ง สมรรถภาพทางกาย
โดยทัว่ ไปที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพ ความสมบูรณ์ของร่ างกาย ความสามารถของกลุ่มกล้ามเนื้อใหญ่ๆ
ที่ จ ะปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมได้เ ป็ นเวลานาน เป็ นความสามารถของบุ ค คลที่ จ ะเคลื่ อ นไหวได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ ประกอบด้วย.
1.1 ความแข็งแรง
1.2 ความอดทนของกล้ามเนื้ อ
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1.3 ความอดทนของการไหลเวียนโลหิต
1.4 สัดส่ วนของร่ างกาย
1.5 ความอ่อนตัว
1.1 ความแข็งแรง (Strength)
เป็ นความสามารถของกล้ามเนื้ อที่พยายามออกแรงต้านภายนอก หรื อออกแรงยก
น้ า หนัก เช่ น การดัน พื้ น (push up) เป็ นต้น ความแข็ง แรงจะเกิ ด ขึ้ นได้ใ นภาวะที่ ก ล้า มเนื้ อ
ทางาน (หดตัว) ในรู ปแบบที่แตกต่างกัน ดังนั้น การฝึ กหรื อออกกาลังกายกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้ อ
มีความแข็งแรงนั้นต้องอาศัยหลักการทางานของกล้ามเนื้ อแบบไอโซเมตริ ก (Isometric ; เป็ นการ
พัฒนาความตึ งในกล้ามเนื้ อ แต่ไม่มีการเปลี่ ยนแปลงความยาวของกล้ามเนื้ อ) การทางานของ
กล้ามเนื้อแบบหดเข้า (Concentric ) ความยาวของกล้ามเนื้ อมีการหดตัวสั้นลง เช่น การงอแขน
ขณะยก ดัมเบลล์ กล้ามเนื้ อทางานแบบยืดออก (Eccentric ; ความยาวของกล้ามเนื้ อยืดยาวออกมา
กว่าขณะพัก เช่ น การเหยียดแขนออกขณะมือถื อดัมเบลล์ การทางานของกล้ามเนื้ อแบบนี้ เป็ น
สาเหตุที่ทาให้เกิ ดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้ อมากที่สุด) และกล้ามเนื้ อทางานแบบ Isokinetic ;
กล้ามเนื้อหดตัวด้วยความเร็ วที่คงที่มุมต่างๆ กัน ต้องอาศัยเครื่ องมือและอุปกรณ์พิเศษ ซึ่ งมีราคา
แพง เช่น ไซเบ็กซ์ (Cybex) นอติลุส (Nautilus) การฝึ กกล้ามเนื้ อแบบนี้ ถือได้วา่ เป็ นการฝึ กที่
ทาให้กล้ามเนื้ อมีความแข็งแรงสู งสุ ด (Maximal strength) ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อจึงเป็ น
ปั จจัยสาคัญของความมีสุขภาพดีรวมไปถึงนักกีฬาที่ตอ้ งมีความแข็งแรงเป็ นพื้นฐานในการฝึ กกีฬา
แต่ละชนิด ทั้งนี้เพื่อป้ องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมทางกาย
1.2 ความอดทนของกล้ามเนื้อ (Muscular Endurance)
เป็ นความสามารถของกล้ามเนื้ อที่ออกแรงได้ซ้ าๆ กันได้นานพอ ในคนที่มีความ
ฟิ ตสามารถเคลื่อนที่ได้ซ้ าๆ กันได้เป็ นเวลานาน โดยไม่มีความเหน็ดเหนื่อย เช่ น ในการดัน
พื้น (Push-ups) ของบุคคลหนึ่งสามารถทาได้ในหนึ่งนาที ขณะเดียวกันก็ถือว่าบุคคลนั้นมีความ
แข็งแรงเป็ นอย่างดี อย่างที่เรี ยกกันว่าเป็ นความแข็งแรงแบบทนทาน (endurance strength) ใน
ชีวิตประจาวัน คนเราจะมีกิจกรรมทางกายอยูต่ ลอดเวลาการเคลื่อนไหวติดต่อกัน เป็ นเวลานาน
พอสมควร เช่น การเดิน การปั่ นจักรยาน ว่ายน้ า และวิง่ เหยาะ เป็ นต้น กิจกรรมเหล่านี้ ถือว่าเป็ น
กิ จ กรรมแอโรบิ ก ที่ ส่ ง เสริ ม การพัฒ นาความอดทนของระบบไหลเวี ย นเลื อ ดและปอดด้ว ย
เช่ นเดี ย วกัน องค์ป ระกอบของสมรรถภาพทางกายที่ เกี่ ย วข้องกับ สุ ข ภาพทั้ง สองด้า นนี้ จึง มี
ความสัมพันธ์กนั ในการที่ช่วยสร้างภูมิคุม้ กันให้แก่ร่างกายอันเป็ นรากฐานของสุ ขภาพที่ดี
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1.3 ความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและปอด (Cardio-respiratory endurance)
เป็ นองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายที่มีความสาคัญมาก ระบบการไหลเวียน
และการหายใจ จะเกี่ยวข้องกับหัวใจ ปอด ทั้งสองระบบมีน้ ีมีความสัมพันธ์กบั โครงสร้างและหน้าที่
ด้วยกัน กล่ าวคื อกล้ามเนื้ อหัวใจทาหน้าที่ป้ ั มเลื อด เพื่อขนส่ งออกซิ เจนและสารอาหารไปให้แก่
เซลล์ทว่ั ร่ างกาย ส่ วนปอดก็จะนาคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) และผลผลิตของเสี ยขับออกไปจาก
ร่ างกาย การออกกาลังกายเพื่อพัฒนาความอดทนของระบบไหลเวียนและปอด หรื อเรี ยกอีกอย่าง
หนึ่ งว่ า การออกก าลั ง กายแบบแอโรบิ ก (aerobic exercise) ได้ แ ก่ การวิ่ ง เหยาะ ว่ า ยน้ า ปั่ น
จักรยาน แอโรบิก การเดิ น การออกกาลังเหล่ านี้ สามารถพัฒนาความสามารถของบุคคลในการ
ทางานประจาวันหรื อภารกิจของนักกีฬามีประสิ ทธิ ภาพโดยปราศจากการเหนื่อยล้ามากเกิน ความ
เหนื่อยล้าเป็ นปั จจัยที่ทาให้เกิดการบาดเจ็บบ่อยๆ ดังนั้น การพัฒนาความอดทนของระบบไหลเวียน
และปอด สามารถช่วยป้ องกันการบาดเจ็บได้
1.4 สัดส่ วนร่ างกาย (body composition)
ปริ มาณของเนื้อเยือ่ ไขมันของร่ างกาย ที่มีความสัมพันธ์กบั เนื้อเยื่ออื่นๆ ในร่ างกาย
การคานวณหาปริ มาณไขมันหรื อจานวนเปอร์ เซ็ นต์ไขมันทั้งหมดในแต่ละส่ วนของร่ างกายโดย
เที ย บกับ น้ า หนัก ตัว และปริ ม าณมวลสารอื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ใ ช้ไ ขมัน ซึ่ งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นกล้า มเนื้ อ และ
กระดู ก โดยใช้เครื่ องมือและอุ ป กรณ์ วดั ที่เรี ยกว่า Skin fold Calliper ซึ่ ง มีความเกี่ ยวข้องกับ
องค์ประกอบของความสมบูรณ์ ทางกายทั้งของคนทัว่ ไปและนักกี ฬาในแต่ละชนิ ด สัดส่ วนและ
ขนาดของร่ า งกายส่ ว นต่ า งๆ เป็ นประโยชน์ ต่ อ การศึ ก ษากลไกลการเคลื่ อ นไหวของร่ า งกาย
การศึ ก ษากลไกการท างานกล้า มเนื้ อ ข้อต่ อ และกระดู ก เพื่อ ดู ว่า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของส่ ว น
ต่างๆ ของร่ างกายอย่างไรบ้าง
การที่ น้ าหนักตัวเพิ่มขึ้ นหรื อลดลงในผูใ้ หญ่ มักจะเป็ นการเพิ่มหรื อลดลงของปริ มาณ
ไขมันหรื อมวลสารในกล้ามเนื้ อ เนื่ องจากสารมวลสารของกล้ามเนื้ อหรื อขนาดของกล้ามเนื้ อที่
ใหญ่ข้ ึนจะสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการหดตัว ทาให้สามารถออกแรงได้มากขึ้น ขณะที่
ปริ ม าณไขมันมี ค วามส าคัญในส่ วนที่ เป็ นแหล่ ง พลัง งานส าหรั บ ภาวะที่ ต้องออกกาลัง กายเป็ น
เวลานานๆ การป้ องกันการสู ญเสี ยความร้อนจากร่ างกายและเป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญของอวัยวะ
ภายในหลายอย่าง แต่การมีปริ มาณไขมันมากเกินไป เป็ นปั ญหาต่อสุ ขภาพ อาจจะเพิ่มความเสี่ ยง
ของการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคที่เกี่ยวกับหัวใจ หลอดเลือด และโรคเบาหวาน ในการกีฬาคนที่มี
น้ าหนักมากเกิน จะเป็ นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหวในกิจกรรมกีฬาหรื อกิจกรรมอื่นๆ นักกีฬาจะ
ขาดความคล่องตัว การเคลื่อนไหวในทิศทางต่างๆ ทาได้ชา้ และไม่ราบรื่ น การมีขนาดกล้ามเนื้ อ
และปริ มาณไขมันที่เหมาะสมจึงเป็ นสิ่ งสาคัญในกิ จกรรมกี ฬาในเด็ก การทราบปริ มาณไขมันใน
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ร่ างกายในแต่ละช่วงอายุ ยังเป็ นประโยชน์ต่อการควบคุมให้มีเปอร์ เซ็นต์ไขมันที่เหมาะสม การ
เพิ่มขนาดของเซลล์ไขมันมากเกินไปในวัยเด็กจะทาให้การลดหรื อการควบคุมน้ าหนักเมื่อเข้าช่วง
วัยผูใ้ หญ่เป็ นไปด้วยความลาบาก
1.5 ความอ่อนตัว (Flexibility)
เป็ นความสามารถของข้อ ต่ อ ที่ จ ะเคลื่ อ นไหวได้อ ย่ า งอิ ส ระตลอดช่ ว งการ
เคลื่อนไหว (range of motion) ซึ่ งส่ งผลต่อความยาวของกล้ามเนื้ อ โครงสร้างของข้อต่อ และ
ปั จจัยอื่นๆ ในคนที่มีความฟิ ตสามารถเคลื่อนไหวข้อต่อในร่ างกายได้ตลอดมุมการเคลื่อนไหวทั้ง
ในการท างานความอ่ อ นตัว ยัง เป็ นส่ ว นส าคัญ ของทัก ษะกลไก โดยเฉพาะกี ฬ าที่ เ พิ่ ม มุ ม การ
เคลื่อนไหว เช่น ยิมนาสติก ลีลาศ เป็ นต้น การฝึ กความอ่อนตัวจึงควรทาเป็ นประจาร่ วมกับการ
ฝึ กความแข็งแรง ทั้งก่อนและหลังการฝึ ก ช่วงการฝึ กความแข็งแรง ควรยืดเหยียดกล้ามเนื้ อก่อน
เป็ นการลดความเสี่ ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บ ภายหลังจากการฝึ กก็ควรยืดเหยียดกล้ามเนื้ ออีกครั้งเพื่อ
ลดโอกาสการเป็ นตะคริ วที่กล้ามเนื้อ (muscle cramp) เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและให้ได้รับ
ประโยชน์สูงสุ ดจากการฝึ กความอ่อนตัวจึงควรมีการอบอุ่นร่ างกายในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยให้
อุณหภูมิกล้ามเนื้อสู งขึ้นพอควร จากนั้นยืดเหยียอดกล้ามเนื้ อและให้สูดอากาศเข้าเต็มปอด หายใจ
ออกอย่างช้าๆ ในระหว่างทาการยืด และเมื่อรู้สึกถึงการผ่อนคลายในขณะที่ยืดนั้นให้หายใจ
ออก การยืดเหยียดควรให้กล้ามเนื้ อมีความตึงปานกลาง อย่าฝื นจนรู้สึกเจ็บและปวด และควรยืด
ค้างไว้เป็ นเวลา 15-30 วินาที การหายใจเข้าและออกในอัตราที่ผอ่ นคลาย (at a relaxed rate) จะ
ทาให้กล้ามเนื้ อได้รับประโยชน์สูงสุ ดจาการยืด การยืดเหยียดด้านข้างของร่ างกาย ควรให้ทางาน
เท่าๆ กัน เมื่อยืดข้างหนึ่งก็ควรยืดอีกข้างหนึ่งด้วย
2. สมรรถภาพทางกายพิเศษ (Special Physical Fitness) หมายถึ ง สมรรถภาพทางกายที่
จาเพาะเจาะจงเพื่อเสริ มสร้ างส่ งเสริ มการปฏิบตั ิทกั ษะทางการกีฬา เป็ นความต้องการพื้นฐานของ
ประกอบด้วย
2.1 ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อ (Strength)
2.2 ความอดทนของกล้ามเนื้ อ (Endurance)
2.3 พลังกล้ามเนื้อ (Power)
2.4 ความเร็ ว (Speed)
2.5 ความคล่องแคล่วว่องไว (Agility)
2.6 ความอ่อนตัว (Flexibility)
2.7 ความอดทนของการไหลเวียนโลหิต (Circulatory Endurance or Aerobic
Endurance)
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การทดสอบสมรรถภาพทางกายของ ( ICSPFT; International Committee for
Standardization of Physical Fitness) (ฝ่ ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย,2549)
สมรรถภาพทางกายที่ ดี น้ ั น ต้อ งอาศัย การออกก าลัง กายหรื อเล่ น กี ฬ าเป็ นประจ า
สม่ าเสมอ นอกจากนั้นควรมี โภชนาการที่ดีดว้ ย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย เป็ นวิธีที่จะบ่ง
บอกถึงสภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่ างกายหรื อการมีสมรรถภาพทางกายแต่ละด้านดีมากน้อย
เพียงใด
ในปี ค.ศ.1964 ที่นครโตเกียว ในระหว่างที่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กครั้งที่ 19 ได้มีการตั้ง
คณะกรรมการนานาชาติเพื่อจัดมาตรฐานการทดสอบความสมบูรณ์ทางกาย (ICSPFT : International Committee for Standardization of Physical Fitness Test) เพื่อทาการศึกษาหาแบบทดสอบ
ความสมบูรณ์ทางกายที่จะใช้เป็ นมาตรฐานทัว่ โลก คือทัว่ โลกมีการทดสอบไปในแนวเดียวกัน เพื่อ
จะได้น ามาเปรี ย บเที ย บกัน ระหว่ า งชาติ ต่ า งๆ ได้ ซึ่ งในสมัย นั้น มี ศ.นพ.อวย เกตุ สิ ง ห์ เป็ น
กรรมการร่ วมอยูด่ ว้ ย ซึ่ งคณะกรรมการชุดนี้ได้ศึกษาวิจยั รวบรวมข้อมูลนาน 8 ปี จึงได้นาข้อยุติของ
การทดสอบสมรรถภาพทางกายที่เป็ นมาตรฐานออกมาใช้
ในปี ค.ศ.1972 ได้นาไปทดสอบทัว่ โลกโดยถื อเป็ นการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
พื้ น ฐาน (Basic physical performance) จากกิ จ กรรมของคณะกรรมการ มี ก ารศึ ก ษาวิ จ ัย
มากมาย และมีการรวมกันเป็ นกลุ่ม จึงมีความคิดเห็นร่ วมกันว่าควรร่ วมมือวิจยั กันอย่างต่อเนื่ อง มี
การเปลี่ ย นชื่ อคณะกรรมการภายหลังเป็ นคณะกรรมการนานาชาติ เพื่ อวิจยั ความสมบู รณ์ ทาง
กาย (ICPFR: International Committee on Physical Fitness Research)
สาหรับประเทศไทยการทดสอบแบบ ICSPFT ได้ทาการทดสอบครั้งแรกประมาณปี (พ.ศ.
2515) ซึ่ งวิธีการดังกล่ าวถู กนามาใช้ทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกาย เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ เพราะวิธีการอุปกรณ์ทดสอบไม่ยุง่ ยาก สามารถทาได้กบั กลุ่มคนเป็ น
จานวนมาก
ICSPFT ได้ จาแนกสมรรถภาพทางกายพืน้ ฐานออกเป็ น 7ประเภท คือ
1. ความเร็ ว (Speed) หมายถึ ง ความสามารถของกล้ามเนื้ อที่ ส ามารถท างานหรื อ
เคลื่อนที่ซ้ าๆ กัน ได้อย่างรวดเร็ ว
2. พลังกล้ามเนื้อ (Muscle power) หมายถึง ความสามารถของกล้ามเนื้ อที่หดตัวได้
แรง และทาให้วตั ถุหรื อร่ างกายเคลื่อนที่ออกไปเป็ นระยะทางมากที่สุดภายในเวลาจากัด
3. ความแข็ ง แรงของกล้า มเนื้ อ (Muscle strength) หมายถึ ง ความสามารถของ
กล้ามเนื้อที่หดตัว เพื่อเคลื่อนน้ าหนักหรื อต้านน้ าหนักเพียงครั้งเดียวโดยไม่จากัดเวลา
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4. ความทนทานของกล้ามเนื้ อ (Muscle endurance) หมายถึ ง ความสามารถของ
กล้ามเนื้อที่ทางานได้นานโดยไม่เสื่ อมประสิ ทธิภาพ
5. ความแคล่ ว คล่ อ งว่องไว (Agility) หมายถึ ง ความสามารถของร่ า งกายในการ
ควบคุมการเปลี่ยน ทิศทางการเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ วและตรงเป้ าหมาย
6. ความอ่อนตัว (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของร่ างกายในการเคลื่อนไหว
ให้ได้มุมของการเคลื่อนไหวอย่างเต็มที่ของข้อต่อแต่ละข้อ
7. ความอดทนทัว่ ไป (General endurance) หมายถึง ความสามารถของระบบหายใจ
และไหลเวียนเลือดที่ทางานได้นานต่อเนื่องอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในขณะที่ร่างกายมีการเคลื่อนไหว
หรื อเคลื่อนที่
ความสาคัญของสมรรถภาพทางกาย (ฝ่ ายวิทยาศาสตร์ การกีฬา การกีฬาแห่ งประเทศไทย.
2549)
สมรรถภาพทางกายมีความสาคัญต่อการปรับปรุ งคุ ณภาพชี วิตเป็ นส่ วนสาคัญที่จะทาให้
มนุษย์สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผลของการเป็ นผูท้ ีมีประสิ ทธิ ภาพทางกายที่ดี คือ
ลดอัตราการเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคหัวใจเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพของระบบต่างๆ ในร่ างกาย เช่น ระบบ
หมุนเวียนโลหิต ระบบการหายใจ ระบบการย่อยอาหาร ฯลฯ ทาให้รูปร่ าง และสัดส่ วนของร่ างกาย
ดีข้ ึน ช่วยควบคุมมิให้น้ าหนักเกิน หรื อควบคุมไขมันในร่ างกาย ช่วยลดความดันโลหิ ตสู ง ช่วยลด
ไขมันเลือด เพิ่มความคล่องตัว เกิดประสิ ทธิภาพในการทางาน
หลักการทดสอบสมรรถภาพทางกายของ ICSPFT มี 8 รายการ ดังนี้
- วิง่ เร็ ว 50 เมตร วัดความเร็ ว
- ยืนกระโดดไกล วัดความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อขาและสะโพก
- แรงบีบมือ วัดความแข็งแรงและพลังงานกล้ามเนื้อมือ
- ลุก-นัง่ 30 วินาที วัดความแข็งแรงและทนทานของกล้ามเนื้อท้อง
- ดึงข้อ วัดความแข็งแรงและทนทานของกล้ามเนื้ อแขนและไหล่
- วิง่ เก็บของ วัดความคล่องตัว
- ความอ่อนตัว วัดความอ่อนตัว
- วิง่ ระยะไกล วัดความทนทานของกล้ามเนื้ อขาสะโพกและความทนทานของระบบ
ไหลเวียนโลหิ ต
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หลักในการออกกาลังกาย (ชูศกั ดิ์ เวชแพทย์.2536)
การออกก าลั ง กาย เป็ นปั จจั ย ที่ ส าคั ญ อย่ า งหนึ่ ง ที่ มี ผ ลต่ อ การเจริ ญเติ บ โตทาง
ร่ างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเด็ก และวัยรุ่ น การออกกาลังกายจะทาให้กระดูก และกล้ามเนื้ อ
ส่ วนต่างๆ มี การเจริ ญและพัฒนาขึ้นทั้งความยาวและความหนา เนื่ องจากมีการเพิ่มการสะสมแร่
ธาตุ (แคลเซียม) ในกระดูกทาให้กระดูกมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น การออกกาลังกายที่กระทาโดย
ถูกต้องจะให้คุณค่าแก่ร่างกายมาก โดยเฉพาะเด็กๆ และ เยาวชน จะทาให้ร่างกายเติบโตสมวัย ผูท้ ี่
ไม่ค่อยได้ออกกาลังกายมักมีร่างกายเล็ก แคระแกรน และขี้โรค ใน วัยหนุ่มสาว
การออกกาลังกาย จะช่วยให้ระบบประสาทและจิตใจทางานได้ดีเป็ นปกติในวัยสู งอายุ การ
ออกกาลังกายจะช่ วยป้ องกัน และรักษาอาการ หรื อโรคที่เกิ ดในวัยชรา เช่ น อาการเมื่อย อาการ
ท้องผูกเป็ นประจา ตลอดจนความรู้สึกวิงเวียนหน้ามืด และการไหลเวียนโลหิตไม่เพียงพอ
การออกกาลังกายควรจะปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ เพราะการออกกาลังกายจะช่วย
เพิ่ ม สมรรถภาพให้ แ ก่ ร่ า งกาย คื อ ท าให้อ วัย วะทุ ก ส่ ว นมี ค วามแข็ง แรง ช่ ว ยเพิ่ ม ภู มิ ต้า นทาน
โรค และช่วยทาให้สุขภาพจิตดีข้ ึนด้วย
การออกก าลั ง กาย เพื่ อ มุ่ ง ให้ เ กิ ด สมรรถภาพทางกายจะต้ อ งเป็ นการฝึ กในด้ า น
ต่างๆ ได้แก่ ความอ่อนตัว ความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาท และกล้ามเนื้ อ การทรงตัว ความ
ยืดหยุ่น รวมทั้งความอดทนของการทางานของปอด และหัวใจ ซึ่ งจะมีผลต่อความเหนื่ อยช้า หรื อ
เร็ วของบุคคลด้วย
อาหารเสริมแอล-คาร์ นีทนี (L-Carnitine) (Steiber A,2004)
แอล-คาร์ นี ที น (L-Carnitine) เป็ นชื่ อ กรดอะมิ โนชนิ ดหนึ่ ง ที่ ผ ลิ ต ได้ที่ ต ับ โดยมี ก าร
สังเคราะห์จากกรดอะมิโน 2 ชนิดคือ Lysine และ Methionine พร้อมกับอาศัยตัวเร่ งให้เกิดการ
สังเคราะห์ ได้แก่ Niacin วิตามิน B6 C และธาตุเหล็ก โดยปกติจะพบในสัตว์เนื้ อแดงชนิ ดต่างๆ
โดยเฉพาะในส่ วนกล้ามเนื้อลายจะมากเป็ นพิเศษ
L-Carnitine เป็ นชื่อกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่ผลิตได้ที่ตบั โดยมีการสังเคราะห์จากกรดอะมิ
โน 2 ชนิ ดคือ Lysine และ Methionine พร้อมกับอาศัยตัวเร่ งให้เกิ ดการสังเคราะห์ ได้แก่ Niacin
วิตามิน B6, วิตามินซี และธาตุเหล็ก โดยปกติจะพบในสัตว์เนื้ อแดงชนิดต่างๆ โดยเฉพาะในส่ วน
กล้ามเนื้อลายจะมากเป็ นพิเศษ
L-Carnitine เป็ นกรดอะมิโนที่จาเป็ น (Essential Amino Acids) ที่ร่างกายต้องสร้างขึ้น
จากกรดอะมิโน 2 ชนิด (Lysine และ Methionine), วิตามิน 3 ตัว (Vitamin B6, Vitamin C และ
Niacin) และธาตุเหล็ก 1 ตัว (Iron) ดังนั้น หากร่ างกายขาดกรดอะมิโน, วิตามิน หรื อธาติเหล็ก
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ดังกล่ าว แม้ตวั ใดตัวหนึ่ ง ก็จะทาให้ร่างกายขาดแอลคาร์ นิทีนไปด้วย ซึ่ งจาเป็ นที่ร่างกายจะต้อง
ได้รับแอล-คาร์นีทีน ทดแทนเข้าไป เพราะ แอลคาร์นิทีนเป็ นกรดอะมิโน ที่จาเป็ นต่อร่ างกาย
L-Carnitine เป็ นกรดอะมิ โ นที่ ช่ ว ยเปลี่ ย นไขมัน ที่ ส ะสมอยู่ใ นที่ ต่ า งๆ ของร่ า งกายให้
กลายเป็ นพลังงาน ดังนั้น แอลคาร์ นิทีน จึงมีฤทธิ์ เป็ นตัวเผาผลาญไขมัน (Fat Burner) โดยจะไปลด
ระดับของโคเลสเตอรอล (Cholesterol) และไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ซึ่ งเป็ นไขมันอันตราย ที่
จะไปอุดตันทางเดินของเลือดในเส้นเลือด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นเลือดในสมอง และเส้นเลือดที่ไป
เลี้ยงหัวใจ อันเป็ นสาเหตุของการเสี ยชี วิตจากเส้นเลือดในสมองแตก และเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ
อุ ด ตัน ดัง นั้น แอลคาร์ นิ ที น จึ ง สามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานของหัว ใจ (Cardiac
Performance) ได้เป็ นอย่างดี และสามารถเพิ่มผลสาเร็ จของการแข่งขันกีฬา (Athletic Performance)
ได้เป็ นอย่างดีอีกด้วย ดังนั้น จึงนิยมใช้ในโปรแกรมควบคุมน้ าหนัก
มีงานวิจยั มากมายที่ยนื ยันถึงประโยชน์ของการใช้ L-carnitine ในวงการแพทย์ไม่วา่ จะเป็ น
การใช้ในผูป้ ่ วยที่มีปัญหากล้ามเนื้ ออ่อนแรงมาก (Vacha GM,1983) หรื อการใช้ในนักกีฬาก็มีการ
ยืนยันว่าสามารถเพิ่มพละกาลังสาหรับการออกกาลังกายอย่างหนักได้ เช่ น การวิ่งมาราธอน จึง
สามารถเพิม่ ผลสาเร็ จของการแข่งขันกีฬา ( Athletic Performance ) ได้เป็ นอย่างดี รวมทั้งมีการใช้
L-Carnitine เพื่อช่วยให้การทางานของกล้ามเนื้ อหัวใจดีข้ ึนด้วย สามารถเพิ่มการสลายไขมัน Fatty
Acid Oxidation ในคนทัว่ ไปได้ (Rebouche CJ,1992) งานวิจยั ใหม่น้ ี แสดงให้เห็นผลแบบเดียวกัน
ในหมู่นกั กีฬา การค้นพบครั้งนี้ ร่ วมกับการศึกษาที่มีมาก่อนยังแสดงด้วยว่า L-carnitine tartrate ช่วย
ลดการเกิด อนุมูลอิสระ, ช่วยให้เนื้อเยือ่ เกิดการเสี ยหายน้อยลง และยังลดความเมื่อยล้าหลังการออก
กาลังกายลงได้ดว้ ย
การรับประทาน L-carnitine tartrate เป็ นส่ วนสาคัญของโภชนาการ การกี ฬา (Sport
nutrition) (Steiber A,2004) ที่ช่วยเพิ่มสมรรถนะ และ ลดความอ่อนล้าหลังออกกาลังกายได้อย่าง
สอดคล้องกับระดับการออกกาลังกาย ดังนั้นจากความสัมพันธ์น้ ี จึงมีทีมนักวิจยั ตั้งสมมติฐานว่า
กลไกการลาเลียงไขมันไปใช้ หากถูกขัดขวางด้วยวิธีใดก็ตาม ก็จะทาให้เกิดการสะสมของไขมัน
ได้ แต่หากให้ L-Carnitine เพิ่มเข้าไป จะส่ งผลให้อตั ราการเผาผลาญของไขมันสะสมมากขึ้น
กลไกการทางานของกรดอะมิโน แอล-คาร์ นีทนี (L-Carnitine) (Vacha GM,1983)
ในการศึกษาทางการแพทย์เราพบว่าร่ างกายของเราจะมีการนาเอากรดไขมันอิสระ (Free
Fatty Acids) ที่ล่องลอยอยูใ่ นกระแสเลือดเข้าสู่ เซลล์เพื่อสร้างเป็ นพลังงานสาหรับการทางานหรื อ
กิจกรรมต่างๆ ที่ร่างกายของเราต้องมีในแต่ละวันอยู่ตลอดเวลา และพบว่าความสามารถของเซลล์
ในการนาเอากรดไขมันอิ ส ระที่ ล่ องลอยอยู่ใ นกระแสเลื อดเข้า สู่ เซลล์เพื่อนาไปเผาผลาญ เป็ น
พลังงานต่อไปนั้น ขึ้นอยู่กบั สารประกอบทางเคมีตวั หนึ่ งที่มีสูตรโครงสร้างหลักเป็ นกรดอะมิโน
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แอล-คาร์ นิทีน โดยสารเคมีเชิ งซ้อนดังกล่าวจะอยูท่ ี่บริ เวณเยื่อหุ ้มเซลล์ และเยื่อหุ ้มไมโตคอนเดรี ย
(Mitochondria Membrane) และมีหน้าที่ในการนาพาโมเลกุลของไขมันอิสระเข้าสู่ เซลล์และเข้าสู่
ไมโตคอนเดรี ย
บางครั้ งจึ ง เรี ย กสารประกอบเชิ ง ซ้อ นที่ มี โ มเลกุล ของกรดอะมิ โ นแอล-คาร์ นี ที น เป็ น
โครงสร้างหลักนี้ วา่ โปรตีนตัวพา(Carrier Proteins)และพบว่าหากเยื่อหุ ้มเซลล์หรื อร่ างกายมีระดับ
ของกรดอะมิโน แอล-คาร์ นีทีนในปริ มาณต่า ก็จะส่ งผลทาให้กระบวนการในการเผาผลาญไขมัน
ในร่ างกายด้อยประสิ ทธิ ภาพตามไปด้วยและเมื่อกระบวนการดังกล่าวด้อยประสิ ทธิ ภาพลงก็ยอ่ จะ
ส่ งผลทาให้กระบวนการสร้ างพลังงานแย่ลงไป อาจส่ งผลทาให้เกิ ดอาการอ่อนเปลี้ ยหมดแรงใน
ผูส้ ู งอายุบางคนหรื อในเด็กที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงแพทย์ก็มกั จะมีการสั่งจ่ายกรดอะมิโนแอลคาร์นิทีน เพื่อให้เด็กคนดังกล่าวสามารถสร้างพลังงานจากกรดไขมันที่มีอยูใ่ นร่ างกายเพื่อที่ร่างกาย
จะได้มีเรี่ ยวแรงขึ้นมาได้ดว้ ยและนอกจากทาให้เกิดภาวะหมดเรี่ ยวแรงในบางคนแล้วยังพบว่าการที่
ร่ า งกายมี ระบบเผาผลาญไขมันไม่ ดีก็จะส่ ง ผลทาให้เกิ ดภาวะ การสะสมไขมันดัง กล่ า วไว้ตาม
เนื้อเยือ่ ไขมันที่อยูท่ ว่ั ไปในร่ างกาย และสามารถก่อให้เกิดปั ญหาน้ าหนักตัวหรื อปั ญหาสุ ขภาพอื่นๆ
ตามมาได้ดว้ ยเช่นกัน
ประโยชน์ ของแอล-คาร์ นีทนี (L-Carnitine) (Rebouche CJ,1992)
1. แอล-คาร์ นีทีน (L-Carnitine) ทาให้แก่ช้าลง เพราะเซลล์ในร่ างกายทุกๆ เซลล์ไม่วา่ จะ
เป็ นเซลล์สมอง เซลล์จากระบบภูมิคุม้ กัน เซลล์จากหัวใจหรื อเซลล์จากที่อื่นๆ ของร่ างกายทั้งหมด
จะทางานได้ดีก็ต่อเมื่อได้รับพลังงานเพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของเซลล์แต่ละชนิ ด
และ แอลคาร์นิทีน นี่เองทาให้เซลล์มีอายุยนื นานขึ้น
2. แอล-คาร์ นีทีนทาให้ระดับไตรกลีเซอร์ ไรด์ (Triglycerides) อยูใ่ นระดับต่าและช่วยเพิ่ม
ระดับคอเรสเตอรอลที่มีประโยชน์ (HDL-คอเรสเตอรอล) ในเลือด
3. แอล-คาร์ นีที น ช่ วยป้ องกันโรคหัวใจโดยมีผลทาให้สุข ภาพโดยรวมของหัวใจดี ข้ ึ น
และช่วยป้ องกันการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวด้วย (1/3 ของสาเหตุที่ทาให้คนเป็ นโรคหัวใจตาย)
4. แอล-คาร์ นิทีน ช่ วยลดน้ าหนักโดยเฉพาะการใช้ร่วมกับวิธีการที่เราลดอาหารจาพวก
แป้ งลงในอาหารแต่ละมื้อ
5. แอล-คาร์ นีทีน ช่ วยเพิ่มระดับพลังงานของร่ างกายอย่างเป็ นธรรมชาติค่อยเป็ นค่อยไป
โดยไม่ทาให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บ หรื อเกิ ดความเสี ยหายใดๆ กับร่ างกายเหมือนกับที่พบในสาร
สกัดจากพืชบางชนิด
6. แอล-คาร์นีทีนช่วยให้ความสามารถในการออกกาลังกายเพิ่มขึ้น มีความทนทานมากขึ้น
และป้ องกันเนื้อเยือ่ ไม่ให้เกิดความเสี ยหายอันเนื่องมาจากปริ มาณออกซิ เจนในเซลล์ไม่เพียงพอ
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7. แอล-คาร์ นีทีนและ อะซี ทีล-แอล-คาร์ นีทีน (Acetyl-L-Carnitine) ทาให้การทางานของ
ระบบภูมิคุม้ กันดีข้ ึน
8. อะซี ทีล -แอล-คาร์ นีทีน (Acetyl-L-Carnitine) ช่ วยลดความเสี ยหายของเซลล์ประสาท
อันเนื่ องมาจากความเครี ยดและอาจมีส่วนช่ วยในการป้ องกันโรคอัลไซเมอร์ แต่ได้ผลเฉพาะใน
ผูป้ ่ วยที่มีอายุนอ้ ย ทาให้อาการของโรคไม่เป็ นไปมากกว่านี้
9. อะซี ที ล -แอล-คาร์ นี ที น (Acetyl-L-Carnitine) มี ผ ลต่ อสุ ข ภาพจิ ตในทางบวกและลด
ภาวะความเครี ยด
10. แอล-คาร์นีทีนช่วยในการทางานของตับ ซึ่ งส่ งผลต่อสุ ขภาพโดยรวมของคนเรา
สิ่ งทีไ่ ด้ จากการรับประทานแอล-คาร์ นีทนี (L-Carnitine) (Steiber A,2004)
การใช้ L-carnitine ในนักกีฬามีการยืนยันว่า จะทาให้นกั กีฬามีความทนทานในการออก
กาลังกายมากขึ้น
แอล-คาร์ นีทีนกับการออกกาลังกาย และการเล่นกี ฬา (L-Carnitine for Exercise and
Recovery) มีการนา แอล-คาร์นีทีน มาใช้ในวงการกีฬามากมาย เนื่องจากมีรายงานการวิจยั มากมาย
ที่ยนื ยันประโยชน์ของ แอล-คาร์นีทีน ที่สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการออกกาลังกายได้มากขึ้น เพิ่ม
ความทน (Endurance) ในการเล่นกีฬาได้มากขึ้น ทาให้สามารถเล่นกีฬาได้นานขึ้นกว่าเพิ่ม และมี
ประสิ ทธิ ภาพในการเล่นกีฬาที่มากขึ้นเช่น ทาสถิติดีข้ ึน กระโดดได้ไกลมากขึ้น ยกน้ าหนักได้มาก
ขึ้น ว่ายน้ าได้ระยะทางและความเร็ วมากขึ้น นักกีฬาเพาะกายมีกล้ามเนื้อสวยและชัดมากขึ้น ฯลฯ
และ แอล-คาร์ นิทีน ได้ถูกยอมรับทัว่ โลกว่าใช้ได้ในกี ฬาทุกประเภท โดยไม่ผิดกฏหมายและไม่
จัดเป็ นสารกระตุน้ ประเภทยาเสพติด (Dope) (2กรัม/วัน วันละ 1 – 2ครั้ง เป็ นเวลา 28 วัน)
ค าแนะนาในการรั บ ประทาน แอล-คาร์ นี ทีน (L-Carnitine )อย่ า งปลอดภั ย (hi-balanz)
(Steiber A,2004)
แนะน าให้ รั บ ประทาน แอล-คาร์ นี ที น เสริ มก่ อ นมื้ อ อาหารในขนาด 5001,000 มิลลิ กรัม/วัน สาหรับคนปกติ ทว่ั ไป แต่ถ้าต้องการประโยชน์เฉพาะด้าน เช่ น การควบคุ ม
น้ าหนัก ระบบหัวใจและหลอดเลื อด ภาวะผูม้ ีบุตรยากในเพศชาย หรื อการออกกาลังกาย เป็ นต้น
แนะนาให้รับประทาน แอล-คาร์นิทีน ในขนาด 1,000 – 4,000 มิลลิกรัม/วัน วันละ 2 ครั้ง
ความปลอดภัยของการบริโภค แอล-คาร์ นีทนี (L-Carnitine) (Steiber A,2004)
แอล-คาร์ นีทีน ยังไม่มีรายงานผลข้างเคียงใดๆ ที่เป็ นอันตราย แม้จะรับประทาน
ในขนาด 4,000 มิ ล ลิ ก รั ม /วัน ติ ด ต่ อ กัน นานเป็ นระยะเวลามากกว่ า 1 ปี ก็ ต าม ไม่ แ นะน าให้
รับประทาน แอล-คาร์ นิทีน ก่อนเวลานอนเพราะ แอล-คาร์ นิทีน จะไปรบกวนการนอน ทาให้นอน
หลับได้ยาก
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
Lee (2007) ได้ทาการศึกษาเรื่ องผลของการรับประทาน L – carnitine ที่มีผลต่อ FABPc
ก่อน และกล้ามเนื้อในร่ างกายของมนุษย์ ” กลุ่มตัวอย่างเป็ นชายวัย 28 ปี ที่มีสุขภาพดี แบ่งออกเป็ น
4 กลุ่มการทดลองโดยให้รับประทาน สารอาหาร L – carnitine จริ ง และยาหลอก ทาการฝึ กฝน
เกี่ ยวกับร่ างกาย วันละ 40 นาที 5 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็ นเวลา 6 สัปดาห์ ผลของการวิจยั ทาให้พบว่า
สารอาหาร L – carnitine ไม่ได้มีผลต่อการเพิม่ ของ FABPc และกล้ามเนื้อในร่ างกายของมนุษย์ ทา
ให้สรุ ปได้วา่ L – carnitine ไม่น่าจะมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพในการออกกาลังกาย.
Cerretelli (1990) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “L – carnitine มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพทางกายของ
มนุษย์” กลุ่มตัวอย่าง นักกีฬา (อายุ 20-25 ปี ) ทดลองโดยให้รับประทาน สารอาหาร L – carnitine
จริ ง และยาหลอก นาไปทดสอบโดยให้ออกก าลัง กายในฟิ ตเนส 6 ครั้ งต่ อสัปดาห์ เป็ นเวลา 2
สัปดาห์ โดยตั้งข้อสมมุติฐานว่า L – carnitine สามารถ เพิ่มการหมุนเวียนไขมันในกล้ามเนื้อ และ
ลดการทางานของไกลโครเจนได้ ซึ่ งจากการทดสอบทาให้ทราบว่าสมมุติฐานเป็ นจริ ง และ L –
carnitine มีผลต่อ พลังงานและประสิ ทธิภาพทางกายของมนุษย์
Swart (1997) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง L – carnitine มีผลกระทบต่อ ระดับพลาสม่าและค่าพรา
มิเตอร์ ต่างๆ ในประสิ ทธิ ภาพของนักกีฬาวิ่งมาราธอนชาย กลุ่มตัวอย่าง นักวิ่งมาราธอนเพศชาย 7
คน ให้อาหารเสริ ม L – carnitine เป็ นเวลา 6 สัปดาห์ ทดสอบโดย ให้วง่ิ บนลู่วง่ิ ด้วยความเร็ วสู งสุ ด
จากการวิจยั ทาให้ทราบว่า L – carnitine ทาให้ออกซิ เจนต่อการตอบสนองต่อหัวใจและหลอดเลือด
เพิ่มมากขึ้น 5.68 % และมีผลต่ออัตราส่ วนการแลกเปลี่ยนของทางเดินหายใจอีกด้วย
Panjwani (2007) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง L – carnitine มีผลต่อความอดทนในการออกกาลัง
กาย ในเงื่ อนไขของ Normobaric / Normoxic และ Hypobaric / hypoxic กลุ่ มตัวอย่าง เพศชาย มี
สุ ขภาพดี จานวน 20 คน แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่ งทาน L – carnitine 100 มก. อีกกลุ่มหนึ่ ง
ทาน L – carnitine หลอก เป็ นเวลา 25 วัน หลังจาก 25 วันแล้วทาให้ทราบว่า L – carnitine มีผลต่อ
ระดับน้ าตาลกลูโคสในพลาสมา และส่ งผลต่อการรับ hypoxic รวมถึงการลดลง คอเลสเตอรอลใน
Normoxic ซึ่งจะมีผลที่ดีต่อการออกกาลังกาย
Shimada (2004) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “L - carnitine มีผลต่อกล้ามเนื้ อในร่ างกายของ
มนุษย์” การทาน L - carnitine ในปริ มาณที่เพียงพอมีผลต่อ ดัชนีในการสร้างกล้ามเนื้ อ และมีความ
เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญออกซิ เจนในกล้ามเนื้อของมนุ ษย์ เพราะ L - carnitine มีผลต่อการผลิต
พลังงานของเซลล์
Siliprandi (1990) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “L - carnitine มีผลต่อการเผาผลาญพลังงานใน
ร่ างกายเมื่อร่ างกายออกกาลังกายสู งสุ ด” กลุ่มตัวอย่าง ชาย สุ ขภาพดี 2 คน โดยสุ่ มให้ทานยาหลอก
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และยาจริ ง (2 กรัม) ก่อนการออกกาลังกาย 1 ชัว่ โมง จากการทดลองส่ งผลว่า สาร L - carnitine จะ
ไปกระตุน้ ทาให้ผทู ้ ี่ได้รับสารมีความตื่นตัว และประสิ ทธิภาพในการออกกาลังกายเพิ่มมากขึ้นกว่าผู้
ที่ไม่ได้ทาน
Karlic (2004) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “L - carnitine ในนักกีฬา” จากการศึกษาในนักกีฬา
แสดงให้เห็นว่า การทาน L-carnitine ส่ งเสริ มให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการออกกาลังกายเพิ่มมากขึ้น
มี ตวั บ่ง ชี้ ว่า การบริ โภค L- carnitine มี ศกั ยภาพในการกระตุ ้นการเผาผลาญไขมัน โดย L carnitine ส่ งเสริ มต่อเซลล์เมล็ดเลือด คือ 1.การกระตุน้ ของ hematopoiesis 2.การยับยั้งปริ มาณขึ้นอยู่
กับคอลลาเจน เพื่อทาให้เกิ ดการรวมตัวของเมล็ดเลื อด 3.ระบบภูมิคุม้ กันโรคภูมิแพ้ ดังนั้น L carnitine มีผลต่อการออกกาลังกายและการฝึ กฝนในส่ วนต่างๆของนักกีฬา
Bacurau (2003) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “ผลกระทบของการทาน L - carnitine ต่อการออก
กาลัง” กลุ่ มตัวอย่าง เพศชาย สุ ขภาพดี จานวน 10 คน โดยให้ทาน L - carnitine วันละ 1000
มิลลิกรัม เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ ของโปรแกรม โดยให้ออกกาลังกายในฟิ ตเนส 4 วันต่อสับดาห์เป็ น
เวลา 6 สัปดาห์ ผลจากการทดสอบทาให้เราทราบว่า L - carnitine จะส่ งผลต่อปริ มาณน้ าตาล
กลู โคสในเลื อด และช่ วยทาให้ร่างกายมีประสิ ทธิ ภาพและความทนทานเพิ่มมากขึ้ นในการออก
กาลังกาย

