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แอลคารน์ทินี (L-carnitine)  
เป็นสารคลา้ยวติามนิ จัดอยู่ในกลุ่มวิตามนิบ ี
และถกูหลงเขา้ใจวา่เป็นวติามนิบ1ี มาระยะหนึง่ 
พบไดใ้นเซลลท์กุเซลลข์องร่างกาย แอลคารน์ิ
ทนีเป็นสารประกอบทีจํ่าเป็นสําหรับสัตวช์ัน้สูง
ทุกประเภท เพื่อการดํารงชวีติ มีความจําเป็น
อย่างยิ่งต่อการสรา้งพลังงานของร่างกาย 
ดังนัน้จงึพบในเนือ้เยือ่ทีม่กีารเคลือ่นไหวมาก 
แอลคารน์ทินี นอกจากจะเหมาะกบัคนทีต่อ้งใช ้
แรงงานหนักและนักกฬีาแลว้ คาดวา่จะสามารถ
นํามาใชก้ับผูป่้วยอัลไซเมอร ์ เอดส ์โรคหัวใจ 
อัมพาต ความผดิปกตขิองกลา้มเนื้อ เบาหวาน 
โรคตดิเชือ้ และตับแข็งไดด้ว้ย 
 
รูจ้กัแอลคารน์ทินี 
แอลคารน์ทินี มบีทบาทตอ่การสรา้งพลังงานใน
ร่างกาย ช่วยกลา้มเนื้อเปลี่ยนไขมันใหเ้ป็น
พลังงาน แอลคาร์นิทีนจะทําหนา้ที่คลา้ยป๊ัม
เล็ก ๆ พาเอากรดไขมันเขา้ไปในโรงงานสรา้ง
พลังงานอย่างไมโตคอนเดรีย เพื่อสรา้ง
พลังงานออกมาใหร้า่งกายใชม้าก ๆ  

หากรา่งกายขาดแอลคารน์ทินีจะทําใหไ้ตรกลเีซอไรด์
สะสมอยู่ในเนื้อเยื่ออย่างมาก การสรา้งโปรตีนใน
รา่งกายลดลง เกดิอาการออ่นเปลีย้ไมม่แีรง กลา้มเนื้อ
อ่อนแรง กลา้มเนื้อลีบ เพิม่อัตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจ 
ระบบภูมติา้นทานอ่อนแอลง  เลอืดจาง มผีลต่อเชือ้
อสจุแิละอาจทําใหเ้ป็นหมนั ในเด็กจะกระทบกระเทอืน
ตอ่การเจรญิเตบิโต 
“ในคนทีเ่ครยีดจัด สตรมีคีรรภ ์สตรทีีใ่หน้มลูก และคน
ที่ตอ้งใชแ้รงงานหนักจะมีความตอ้งการ แอลคาร์นิ
ทนีมาก กวา่คนปกต”ิ 

    
บทบาทของแอลคารน์ทินีตอ่สขุภาพ 
แอลคารน์ทินีเป็นสารจําเป็นทีร่่างกายใชส้ง่กรดไขมัน

ที่มีโครงสรา้งยาวเขา้ไปให ้   
ไมโตคอนเดรยี เพือ่เปลีย่นเป็น
พลังงานใหร้่างกายใช ้ หาก

กรดไขมันถูกส่งเขา้ไปเผาผลาญในไมโตคอนเดรีย 
มนัก็จะถกูเปลีย่นไปเป็นพลังงาน ไมเ่กดิการสะสมของ
ไขมันใตผ้วิหนังและทําใหอ้ว้น ดังนัน้แอลคารน์ทินีจงึ
ทําหนา้ทีเ่รง่ใหร้า่งกายเผาผลาญไขมนัใหห้มดไปและ
เพราะบทบาทสําคัญขอ้นี้นี่เองทีทํ่าใหแ้อลคารน์ทินีมี
ผลตอ่สขุภาพ  ทําใหเ้ด็กเจรญิเตบิโต  ทุกวันนี้ถูกเอา
ไปใชล้ดไขมันหากเจา้ตัวอยากลดน้ําหนัก ใชเ้พิ่ม
พลังงานใหก้ับนักกีฬา ใชช้ะลอความชราทําให ้
กระฉับกระเฉง ป้องกนัโรคออ่นเพลยีเรือ้รังจากการตดิ
เชือ้ไวรัส (Chronic Fatigue Syndreme) และมผีลต่อ
การทํางานของหวัใจ 
 
นอกจากนีย้งัมรีายงานจากอติาลทีีพ่บว่าแอลคารน์ทินี
ทําใหเ้ชือ้อสุจแิข็งแรงขึน้ เคลือ่นไหวไดเ้ร็วขึน้ และ
เพิม่ความเป็นไปได ้ ในการมบีุตร มกีารใชแ้อลคารน์ิ
ทนีในผูป่้วยอลัไซเมอร ์ และพบวา่ทําใหค้วามจําดขีึน้ 
 

แอลคารน์ทินีกบัการลดนํา้หนกั 
เป็นที่รู ้ๆ กันอยู่แลว้ว่าวธิีลดน้ําหนักที่ดีที่สุดคือการ
ควบคมุอาหารตอ้งรับประทานอาหารใหส้มดุล คนสว่น
ใหญม่กัใชว้ธิรีอดอาหารซึง่กอ่ใหเ้กดิอันตรายได ้อาจ

เป็นโรคกระเพาะอาหาร และจากการสลายตัว
ของไขมันที่สะสมอยู่ตามเนื้อเยื่อร่างกาย 

ไขมนัทีส่ลายตัวทําใหเ้กดิกรดในรา่งกาย มี
สารแอมโมเนียมากขึน้ในร่างกาย ระหว่าง

การ อดอาหารร่างกายจะเครยีด หงุดหงดิและมรีะดับ
แอลคารน์ทินีลดลง ทําใหเ้กดิอาการออ่นเพลยีมากขึน้ 
ดังนัน้การทาน แอลคารน์ทินีจะชว่ยเร่งการเผาผลาญ
ไขมันใหเ้ป็นพลังงานในขณะที่ทําใหร้่างกายมรีะดับ
น้ําตาลเป็นปกต ิทําใหน้ํ้าหนักลดลงแบบไมอ่อ่นเพลยี  
นอกจากนี้ แอลคารน์ทินีจะทําใหร้ะบบประสาททนต่อ
พษิของแอมโมนยีไดม้ากขึน้ 
แอลคารน์ทินีกบัการเจรญิเตบิโต 
แอลคาร์นิทีนมีความจําเป็นสําหรับเด็กโดยเฉพาะ  
อาหารที่เด็กกินควรจะมี แอลคาร์นิทีนเป็นประจํา  
เนื่องจากร่างกายของเด็กยังสรา้งแอลคารน์ทินีใชเ้อง
แบบผูใ้หญไ่มด่พีอ เด็กเล็กๆ ทีเ่ป็นโรคภมูแิพ ้หรอืแพ ้
นม แอลคารน์ทินียิง่มคีวามจําเป็น เพราะหากเด็กตอ้ง
กนินมถั่วเหลอืงแทนนมววัแลว้ เด็กจะไมไ่ด ้แอลคารน์ิ
ทนี เพราะในถั่วไม่มแีอลคารน์ทินี  หากเด็กขาดแอล
คาร์นิทีน เด็กจะไม่แข็งแรง ป่วยง่าย ไม่มีแรง และ
อาจจะขดัขวางการเจรญิเตบิโต 
แตอ่ยา่งไรก็ตามหากเด็กมปัีญหาสขุภาพมากจนไมโ่ต  
อาจจะใชแ้อลคารน์ิทนีเป็นอาหารเสรมิได ้มรีายงาน
จากสวติเซอร์แลนด์และอติาลวี่าใชแ้อลคารน์ิทีนไม่
เกนิวันละ 5 กรัม จะแกปั้ญหาเรือ่งความเจรญิเตบิโต
ของเด็ก และไมป่รากฏผลขา้งเคยีง 
 
 
 
 
 
 

                  สร้างพลงังาน 
         ลดนํ้าหนกั เจรญิเตบิโต 
                   ด้วย ทรูฟิท  



แอลคารน์ทินีกบันกักฬีา 
สําหรับนักกฬีา  นอกจากแอล
คารน์ทินีจะเพิม่พละกําลังแลว้
ยังมรีายงานว่าการทํางานของ
กลา้มเนื้อมีประสทิธภิาพมาก
ขึน้ เล่นกีฬาไดด้ีขึน้ มีความ
อดทนเพิ่มมากขึ้น ลดอัตรา

การเตน้ของหัวใจลง ความเสี่ยงต่ออาการ
บาดเจ็บลดลง ผูอ้อกกําลังกายหนัก ๆ  บน่ปวด
เมือ่ยกลา้มเนือ้นอ้ยลง จงึฟ้ืนตัวไดด้กีวา่ 
นอกจากนี้ยั งพบว่าแอลคาร์นิทีนช่วยให ้
ออกซเิจนไปเลี้ยงเนื้อเยือ่ขามากขึน้กว่า 8% 
ร่างกายใชอ้อกซิเจนไดม้ากที่สุด ร่างกาย
สามารถใชก้ลูโคสอยา่งมปีระสทิธภิาพกว่าเดมิ 
นักกฬีาอาชพีแนะนําใหใ้ชแ้อลคารน์ทินีวันละ 4 
กรัม และจะเห็นผลชดัเจนภายใน 2 สปัดาห ์แต่
เพราะวา่แอลคารน์ทินีออกฤทธิไ์ดด้ภีายใน 2-6 
ชั่วโมง ดังนั้นเพื่อใหไ้ดผ้ลเต็มที่ ก่อนการ
แข่งขัน 2 ชั่วโมง จงึเป็นเวลาที่เหมาะทีจ่ะกนิ
แอลคารน์ทินี 
 
แอลคารน์ ิท ีนมีบทบาทต่อโรคหวัใจ 
โดยเฉพาะในกรณีทีเ่กีย่วขอ้งกับเมตาโบลซิ ึม่ 
มรีายงานมากมายถงึผลของแอลคาร์นิทีนต่อ
โรคหัวใจคือในรายที่เป็นเกี่ยวกับกลา้มเนื้อ
หัวใจจะอาศัยกรดไขมันเป็นพลังงาน เมื่อ
ออกซเิจนไปเลีย้งกลา้มเนือ้หัวใจนอ้ย จะทําให ้
กลา้มเนื้ออ่อนแอและหัวใจวาย ในกรณีเช่นนี้
กลา้มเนื้อหัวใจจะใชพ้ลังงานจากกรดไขมัน
ไม่ได ้การใชแ้อลคาร์นิทีนเป็นอาหารเสรมิจะ
ช่วยแกปั้ญหานี้และบรรเทาอาการหัวใจวาย  
หรอืทําใหอ้าการหา่งออกไป 
อาการปวดเคน้อก  เป็นอาการที่เกดิขึน้เมื่อ
เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอมี
อาการปวดบรเิวณหนา้อก แขน
ซา้ย คาง สะบักซา้ย มรีายงาน
ว่า หากผูป่้วยไดรั้บแอลคาร์นิ
ทนี อาการเหลา่นีจ้ะทเุลาลง 

ดร.เอรล์ มนิเดล รายงานการใชแ้อลคารน์ทินีในผูป่้วย
โรคหลอดเลอืดหัวใจ  ซึง่มหีลอดเลอืดตบีตัน  ปรากฏ
วา่แอลคารน์ทินีสามารถทําใหห้ัวใจมเีลอืดพอใช ้ทัง้ๆ
ทีเ่ลอืดไปเลีย้งหัวใจจํากัดและทําใหผู้ป่้วยโรคหัวใจ
สามารถออกกําลังกายไดน้านขึน้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ทรฟิูท ขนาดบรรจ ุ60 แคปซลู 
1 แคปซลู บรรจ ุ500 มก.  
ขนาดรับประทานครัง้ละ 1 แคปซลู กอ่นอาหารเชา้-
กลางวัน หรอื 1-2 ชัว่โมง กอ่นออกกําลังกาย  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แอลคารน์ทินีสกดั 100% 

เพ ิม่พลงังาน ลดนํ้าหนกั 
เสรมิการเตบิโตในเดก็ 
ป้องกนัโรคหวัใจ ตบั 
ป้องกนัอลัไซเมอร์ 

สอบถามขอ้มูลเกีย่วกบัสนิคา้หรอืสนใจเป็นตวัแทน 
จําหนา่ยไดท้ี ่ บรษิทั กฤตยิารอยลั จํากดั 

 
 
 
 
 

โทร.034-879626 โทรสาร.034-979624 
อเีมล ์sales@kr.co.th                                        

web:  www.krittiyaroyal.com 
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