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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันประชาชนเห็นความสําคัญในการสงเสริมสุขภาพมากขึ้น  การออกกําลังกายเปน
หนึ่งในวิธีท่ีนิยมปฏิบัติเพื่อสงเสริมสุขภาพท่ัวไป เนื่องจากสวนใหญจะเล็งเห็นถึงประโยชนของ
การออกกําลังกายวา  ชวยลดความเส่ียงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ (cardiovascular disease) 
มะเร็ง (cancer) กระดูกพรุน (osteoporosis) และโรคเบาหวาน (diabetes mellitus) (Leewenburgh 
และ Heinecke, 2001) แตมีหลายงานวิจัยพบวาการออกกําลังกายอยางหักโหมมีผลเสียตอรางกาย 
(Clarkson และ Hupal, 2002) ปจจุบันจึงมีการวิจัยเพื่อศึกษาถึงประโยชนและโทษในการออกกําลัง
กายเพิ่มมากข้ึน 
 ภาวะอนุมูลอิสระในรางกายท่ีมีมากเกินสมดุลและภาวะท่ีเซลลในรางกายถูกออกซิไดซ 
(oxidative stress) มีบทบาทในการเกิดโรคตาง ๆ ซ่ึงสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดภาวะนั่นก็คือ การออก
กําลังกายอยางหักโหม โดยมีกลไกสําคัญท่ีทําใหเกิดการสรางอนุมูลอิสระขณะออกกําลังกาย คือ 
ขณะออกกําลังกายกลามเนื้อตองการใชออกซิเจนเพ่ิมมากข้ึนอยางเฉียบพลัน ทําใหเกิดภาวะขาด
เลือดข้ึน (ischemic)  ทําใหรางกายมีการตอบสนองใหมีการนําออกซิเจนเขาสูภายในเซลล เพื่อ
นําไปสรางพลังงานแบบใชออกซิเจนใหมากข้ึน โดยการเพิ่มอัตราการหายใจและอัตราการเตนของ
หัวใจ  ทําใหเกิดภาวะเลือดกําซาบอีกคร้ัง (refusion) ซ่ึงภาวะนี้กอใหเกิดอนุมูลอิสระข้ึนในรางกาย 
(reactive oxygen species; ROS) จากการทํางานของเอนไซมแซนทีน ออกซิเดส (xantine oxidase) 
รวมไปถึงการร่ัวของโมเลกุลของออกซิเจนท่ีมีอิเล็กตรอนโดดเดี่ยวจํานวนมากท่ีไมโตคอนเดรีย 
นอกจากนี้อนุมูลอิสระขณะออกกําลังกาย อาจเกิดจากการออกซิเดชันของฮอรโมนคาติโคลามีน 
(catecholamine) ขณะออกกําลังกาย (auto oxidation)  การเกิดการบาดเจ็บของกลามเนื้อ (delayed 
onset muscle soreness: DOMS) ท่ีทําใหเกิดกระบวนการอักเสบ ทําใหมีการหล่ังสารตาง ๆ ไดแก 
Lactate, IL-2, IL-6 หรือ TNF-alpha แลวมีการปลอยซุปเปอรออกไซด (superoxide radical) ออกมา 
และเกิดจากขบวนการขนสงอิเล็กตรอนในไมโตคอนเดรีย โดยสรุปแลวการออกกําลังกายเปน
สาเหตุทําใหเกิดภาวะออกซิเดทีฟสเตรส  เกิดการอักเสบและการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ กลามเนื้อ ซ่ึง
มีผลโดยตรงตอโปรตีน ไขมัน และดีเอ็นเอ (Cooper และคณะ, 2002) ทําใหระบบเมตาบอลิซึม
ผิดปกติ และจากการศึกษาวิจัยของ Demirbag และคณะ (2006) ไดทําการศึกษาการตอบสนองของ
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การออกกําลังกายวิ่งบนลูวิ่งสายพานในระยะฉับพลัน ในคนสุขภาพดีจํานวน 113 คน พบวาหลัง
การออกกําลังกายปริมาณอนุมูลอิสระ (total free radicals) เพ่ิมข้ึน ในขณะที่วิตามินซีซ่ึงเปนสาร
ตานอนุมูลอิสระลดลง ทําใหภาวะออกซิเดชันในเซลลไมสมดุล  มีปริมาณอนุมูลอิสระมากเกินไป  
ดังนั้นเซลลจึงตกอยูในสภาวะบีบค้ันจากการถูกออกซิไดซหรือออกซิเดทีฟสเตรส โดยพบวาปจจัย
ท่ีมีผลตอการรักษาสมดุลภาวะออกซิเดทีฟสเตรสในรางกายนั้น ไดแก อายุ เพศ อาหาร และ
พฤติกรรมการออกกําลังกาย โดยมีหลายงานวิจัยท่ีทําการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบผลของการออก
กําลังกายตอการเกิดภาวะออกซิเดทีฟสเตรสในกลุมนักกีฬาซ่ึงออกกําลังกายสมํ่าเสมอเปรียบเทียบ
กับกลุมผูท่ีออกกําลังกายไมสมํ่าเสมอ ซ่ึงพบวามีการตอบสนองที่แตกตางกัน Mastaloudis และ
คณะ (2001) ไดศึกษาผลของภาวะออกซิเดทีฟสเตรสจากการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความทนทาน
โดยการวิ่งระยะไกล ในนักกรีฑาเปรียบเทียบกับกลุมผูท่ีออกกําลังกายไมสมํ่าเสมอ พบวาการวิ่ง
ระยะไกลมีผลทําใหเกิดการผลิตอนุมูลอิสระเพ่ิมข้ึน  ในขณะท่ีวิตามินอีซ่ึงเปนสารตานอนุมูลอิสระ
ลดลง โดยเม่ือเปรียบเทียบระหวางท้ังสองกลุมพบวาการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนมีคาใกลเคียงกัน 
 โดย Sjodin และคณะ (1990) ไดกลาวถึงผลการตอบสนองตอการเกิดภาวะออกซิเด-
ทีฟสเตรสของการออกกําลังกายในระดับตาง ๆ ไววาการออกกําลังกายระดับปกติการเผาผลาญจะ
เกิดอยางชา ๆ ประมาณ 2-5% ทําใหระบบตอตานอนุมูลอิสระในรางกายสามารถกําจัดอนุมูลอิสระ
ท่ีเกิดข้ึนในรางกายไดหมด  สวนการออกกําลังกายอยางหนัก  ถึงแมจะมีการสรางอนุมูลอิสระได
มากก็จริง แตการออกกําลังกายแบบนี้จะทําในชวงเวลาส้ัน ๆ เทานั้น รางกายจึงสามารถกําจัดอนุมูล
อิสระไดหมดแตอาจใชเวลานาน และพบวาการออกกําลังกายจนออนลาเปนการออกกําลังกายที่
คอนขางหนักและนาน อนุมูลอิสระท่ีเกิดข้ึนมีมากถึง 20% เกินความสามารถของระบบตานอนุมูล
อิสระในรางกาย จึงทําใหปริมาณอนุมูลอิสระเหลือมากพอท่ีจะทําลายเซลลตาง ๆ ได และยังทํา
ปฏิกิริยาลูกโซใหเกิดอนุมูลอิสระอ่ืน ๆ เชน จากไขมัน (lipid hydroperoxide) และจากโปรตีน 
(protein hydroperoxide) ทําใหปริมาณอนุมูลอิสระเพ่ิมมากข้ึนไปอีก ซ่ึงการออกกําลังกายอยาง
หนักเกินไป (over exercise) อาจทําใหเกิดกระบวนการอักเสบข้ึนในรางกายได โดยการอักเสบท่ี
เกิดข้ึนนั้นเปนผลมาจากเน้ือเยื่อกลามเน้ือเกิดการบาดเจ็บได จากการท่ีเยื่อหุมเซลลกลามเน้ือ 
(sarcolemma) อาจมีการฉีกขาดเกิดข้ึนขณะออกกําลังกาย โดยมักเกิดท่ี Z-line ของหนวยที่ใชใน
การหดตัว (contractile filament) โดยจะพบไมโอโกลบิน (myoglobin) ในเลือดและปสสาวะ และ
พบเอนไซม LDH, CPK ออกมาในกระแสเลือด (Armstrong และคณะ, 1991)  

การใชผลิตภัณฑเสริมอาหาร (nutrient supplementation) ไดมีความนิยมในกลุมนักกีฬา
หรือบุคคลทั่วไปมากข้ึน (Banerjee และคณะ, 2003) เพราะปจจุบันมีขอมูลและผลิตภัณฑเสริม
อาหารวางจําหนายเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะกลุมวิตามินรวม ไมวาจะเปนวิตามินซี (ascorbic 
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acid) หรือวิตามินอี (alpha-tocopherol) ก็ตาม รวมไปถึง N-acetylcysteine (NAC) ซ่ึงทางการแพทย
ไดนํามาใชเปนยาตานสารพิษ ยาละลายเสมหะ และใชรักษาผูปวยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง (chronic 
obstructive pulmonary disease: COPD) ซ่ึงพบวาไดผลเปนอยางดี (Decramer และคณะ, 2005) โดย 
NAC ซ่ึงมีองคประกอบของซิสทีอีน (cysteine) ซ่ึงเปนกรดอะมิโนสําคัญท่ีมีหมูไทออล (thiol) 
สามารถชวยในการทําลายอนุมูลอิสระ (free radical scavenger) เปนอยางดีแลว ยังเปนสารต้ังตน
สําคัญในการนําไปสรางเปนสารตานอนุมูลอิสระชนิดกลูตาไทโอน (glutathione precursor) แมวา 
กลูตาไทโอน (GSH nutrient) จะมีจําหนายอยูท่ัวไป แตไดมีผลงานวิจัยพบวา การรับประทานกลูตา
ไทโอนโดยตรงนั้น เม่ือผานระบบดูดซึมจะทําใหปริมาณท่ีเขาสูกระแสเลือดไดนอยมาก แตในการ
รับประทาน NAC นาจะใหผลหรือปริมาณในกระแสเลือดท่ีดีกวา เนื่องจาก NAC จะถูกยอยสลาย
ใหเปนซิสทีอีน และสงไปตามกระแสเลือดไดดี (Traber และคณะ, 1992) แมการใชปริมาณของ 
NAC ท่ีมีการศึกษาในมนุษย ท้ังทางดานการรักษาโรคหรือดานสุขภาพ รวมไปถึงดานการกีฬา ยัง
ไมสามารถสรุปปริมาณท่ีแนชัดได  แตจากหลักฐานทางดานพิษวิทยา ยังไมพบฤทธ์ิขางเคียง แต
ปริมาณท่ีนาจะใชไดคือ ไมควรเกินวันละ 1,800 มิลลิกรัม และจากงานรวบรวมผลของ NAC โดย 
Sadowska และคณะ (2007) แสดงใหเห็นวา การใช NAC ในระยะส้ัน (short effects) ในมนุษย 
ไดแก กลุมผูปวยในหอผูปวยหนัก (ICU patients) ในปริมาณ 300 มิลลิกรัม จํานวน 3 คร้ังตอวัน 
นาน 8 วัน หรือ 6 กรัมตอวัน ทางเสนเลือด หรือผูปวยท่ีมีภาวะหายใจลมเหลวเฉียบพลัน (acute 
respiratory distress syndrome: ARDS) ในปริมาณ 190 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมตอวัน
หรือ 1,240 มิลลิกรัมในคนนํ้าหนัก 60 กิโลกรัม ทางเสนเลือดดํา ซ่ึงผลการศึกษาพบวา ทําให
กระบวนการฟาโกไซโตซิส (phagocytosis) ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หลังไดรับ NAC ไป
แลวอยางนอย 5 วัน รวมท้ังไดมีการศึกษาผลในระยะเวลานาน (chronic effects) ในกลุมผูปวยโรค
ปอดอุดกั้นเร้ืองรัง (COPD) ในปริมาณ 1,200 มิลลิกรัมตอวัน เปนเวลาติดตอกันนาน 2 เดือน พบวา
ปริมาณไฮโดรเจนเปอรออกไซดลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หรือการใชในปริมาณ 600 
มิลลิกรัมตอวันในระยะส้ันเพียง 5 วัน พบวาระดับของสาร GSH ในเลือดเพ่ิมข้ึน รวมไปถึงงานวิจัย
ในคนปกติท่ีมีสุขภาพแข็งแรงท่ีระดับ 600 มิลลิกรัมตอวันนานถึง 14 สัปดาห พบวาทําใหเกิด
กระบวนการฟาโกไซโตซิสเพิ่มข้ึน มีปริมาณอนุมูลอิสระ (superoxide radical) ลดลง และยังทําให
เอนไซมกลูตาไทโอน เปอรออกซิเดส (glutathione peroxidase) ท่ีชวย GSH ทํางานใหมากข้ึนได
อยางมีนัยสําคัญ 
 จากท่ีกลาวมาขางตน  ทําใหสนใจท่ีจะศึกษาประสิทธิผลของการใช NAC (FLUIMUCIL) 
ซ่ึงมีคุณสมบัติในการเปนสารตานอนุมูลอิสระและในการขับหรือละลายเสมหะ ปริมาณเพียง 1,200 
มิลลิกรัมตอวัน ในระยะเวลาส้ัน 7 วัน ในการปองกันการบาดเจ็บและการอักเสบจากการออกกําลัง
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กายอยางหนักระยะส้ัน รวมไปถึงเกี่ยวของกับการลาของกลามเนื้อและความทนทาน ในคนปกติ
เพศชายท่ีไมไดเปนนักกีฬา ซ่ึงจะไดเปนขอมูลยืนยันตอไปในเชิงวิชาการได 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปริมาณของ Quadriceps Fatigue index และ gross VO2 ระหวางกอน

และหลังไดรับ NAC  
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสาร Lactate, Total creatine kinase และ Tumor necrotic 

factor alpha ในเลือด ระหวางกอนและหลังไดรับ NAC จากการออกกําลังกายอยางหนัก
ระยะส้ัน 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. กลุมท่ีไดรับ NAC ในปริมาณ 1,200 มิลลิกรัมตอวัน เปนระยะเวลา 1 สัปดาห มีผลทําให
ภาวะการลาและความทนทานของรางกายในกลุมคนปกติเพศชาย อายุระหวาง 18-23 ป ท่ี
ไมไดเปนนักกีฬา หรือไมไดออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอติดตอกันอยางนอย 3 คร้ังตอ
สัปดาห ดีข้ึน (โดยมีคา Quadriceps fatigue index และคาการใชออกซิเจนโดยรวมของ
รางกายเพิ่มข้ึน รวมถึงมีปริมาณสาร Lactate ลดลงหลังการออกกําลังกายอยางหนักระยะ
ส้ัน) เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมท่ีไมไดรับ NAC  

2. หลังจากการออกกําลังกายอยางหนักระยะส้ันเฉียบพลัน กลุมท่ีไดรับ NAC ในปริมาณ 
1,200 มิลลิกรัมตอวัน เปนระยะเวลา 1 สัปดาห มีผลทําใหภาวะการบาดเจ็บหรืออักเสบใน
กลุมคนปกติเพศชาย อายุระหวาง 18-23 ป ท่ีไมไดเปนนักกีฬา หรือไมไดออกกําลังกาย
อยางสมํ่าเสมอติดตอกันอยางนอย 3 คร้ังตอสัปดาห ลดลง (โดยมีปริมาณสาร TNF-alpha 
และ Total Creatine kinase ลดลง) เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมท่ีไมไดรับ NAC   

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตเนื้อหา 
         ศึกษาการเปล่ียนแปลงของปริมาณสารชีวเคมีในเลือด ไดแก ทูเมอร แนคโคติก แฟก
เตอร แอลฟา (Tumor necrotic factor alpha: TNF-alpha) และคลีเอตีน ไคเนส (creatine kinase) เพื่อ
ดูการเปลี่ยนแปลงของภาวะการอักเสบหรือการบาดเจ็บของกลามเนื้อ และการเปล่ียนแปลงของ
แลคเตด (Lactate) และคาดัชนีการลาของกลามเนื้อตนขาดานหนา (Quadriceps fatigue index) เพื่อ
ดูการเปล่ียนแปลงของภาวะการลาของกลามเน้ือ รวมไปถึงความสามารถในการใชออกซิเจน
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โดยรวม (Gross VO2) เพ่ือประเมินสมรรถภาพดานความทนทานของรางกาย ในกลุมคนปกติเพศ
ชาย อายุ 18-23 ป ท่ีไมไดเปนนักกีฬา หรือไมไดออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอติดตอกันอยางนอย 3 
คร้ังตอสัปดาห กอนและหลังการไดรับ N-acetylcysteine (NAC) หรือ FLUIMUCIL A600 ซ่ึง
จําหนายโดยบริษัท เอส.เอ็ม.ฟารมาซูติคอล จํากัด (S.M. Pharmaceutical) แหงประเทศไทย ท่ีไดรับ
การรับรองจากองคการอาหารและยา (อย.) และข้ึนทะเบียนอาหารและยา (FDA) แลว โดยให
ผูเขารวมการศึกษากลุมทดลองท่ีไดคัดเลือกจากการสุมแบบบล็อก (block randomization) ใช NAC 
ในปริมาณ 1,200 มิลลิกรัมตอวัน (เม็ดละ 600 มิลลิกรัม รับประทานคร้ังละ 1 เม็ดหลังอาหารทันที 
วันละ 2 คร้ัง) ตอเนื่องเปนระยะเวลา 1 สัปดาห  

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมีขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 
 1. กลุมตัวอยาง กลุมอาสาสมัครท่ีออกกําลังกายไมสมํ่าเสมอ คือตํ่ากวา 3 คร้ังตอสัปดาห
และมีสุขภาพแข็งแรง เพศชาย มีอายุระหวาง 18-23 ป โดยตองไมมีความผิดปกติเร้ือรัง ไมมีประวัติ
โรคเลือดหรือไดรับการบาดเจ็บในทุกระบบ กอนเขารวมการศึกษานี้อยางนอย 6 เดือน  

 2. ตัวแปรท่ีศึกษา ในการศึกษาคร้ังนี้ไดแบงตัวแปรออกเปน 
  ตัวแปรอิสระ คือ ผลของการใช N-acetylcysteine (NAC)  
  ตัวแปรตาม คือ การเปล่ียนแปลงของภาวะการบาดเจ็บ การลาของกลามเนื้อ และ

ความสามารถในการใชออกซิเจนโดยรวม 
 
นิยามศัพทเฉพาะ  

 การออกกําลังกาย (Exercise) หมายถึง กิจกรรมทางกาย (physical activity) ชนิดหนึ่งท่ีมี
การวางแผนการทํากิจกรรมไวกอนลวงหนา โดยมีโครงสรางและองคประกอบในการเคล่ือนไหว
ของรางกายซํ้า ๆ เพื่อใหมีการเพิ่มข้ึน หรือคงไวซ่ึงความแข็งแรงเฉพาะสวนใดสวนหนึ่ง หรือ
เพื่อใหเกิดความแข็งแรงในทุก ๆ สวนของรางกาย 

 กลุมอาสาสมัครท่ีออกกําลังกายไมสมํ่าเสมอ หมายถึง ผูท่ีไมออกกําลังกาย หรือออกกําลัง
กายไมสมํ่าเสมอ  หรือ ต่ํากวา 3 คร้ังตอสัปดาห  

 สารชีวเคมีในเลือด หมายถึง สารเคมีท่ีเปนองคประกอบภายในรางกาย  
สารอนุมูลอิสระ (Free radicals) หมายถึง อะตอม โมเลกุล หรือสารประกอบในรางกาย ท่ี

ไมสมดุลหรือมีอิเล็กตรอนเดี่ยว ๆ อยูในสถานะพลังงานท่ีไมเสถียรไวตอการเกิดปฏิกิริยา เนื่องจาก
อิเล็กตรอนของอะตอมถูกโมเลกุลอ่ืนดึงไป เปนสาเหตุทําใหเกิดการบาดเจ็บของเซลลและเกิดโรค
ตาง ๆ ตามมา 
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 สารตานอนุมูลอิสระ (Antioxidants) หมายถึง สารเคมีท่ีสามารถทําลาย หรือลดสารอนุมูล
อิสระภายในรางกาย 

ภาวะออกซิเดทีฟสเตรส (Oxidative stress) หมายถึง ภาวะท่ีรางกายมีอนุมูลอิสระท่ีมาก
เกินกวาท่ีกระบวนการปองกันโดยสารขจัดและสารตานอนุมูลอิสระจะกําจัดหรือควบคุมไวได  

ระยะเวลาท่ีใชวิ่งจนหมดแรง (Maximal running time) หมายถึง ระยะเวลาทั้งหมดท่ีใชใน
การวิ่งจนกระท่ังหมดแรงหรือระยะเวลาท่ีอาสาสมัครวิ่งไดมากท่ีสุด กลาวคือวิ่งจนมีอัตราการเตน
ของหัวใจถึง 85% ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุดท่ีควรเปน โดยคํานวณจาก 220-อายุ (ป) หรือ 
คาระดับความเหน่ือย (rating of perceived exertion: RPE) ถึงระดับ 15 จาก 20 หรือเหนื่อยมาก ก็จะ
ใหหยุดวิ่งทันที  

ความสามารถในการใชออกซิเจนโดยรวม (Gross VO2) หมายถึง ผลรวมของความสามารถ
ในการใชออกซิเจนของรางกายในขณะพักและขณะออกกําลังกาย 
 
ประโยชนท่ีจะไดรับจากการวิจัย 

1. ไดทราบถึงประโยชนของ NAC ท่ีมีตอการบาดเจ็บและการลาของกลามเนื้อ รวมถึงความ
ทนทานของรางกายท่ีเกิดจากการออกกําลังกายอยางหนักระยะส้ัน ในกลุมคนปกติ เพศชาย
ท่ีออกกําลังกายไมสมํ่าเสมอ 

2. สามารถนําผลการทดลองท่ีไดไปเปนขอมูลพื้นฐานในการเผยแพรผลงานศึกษาระดับ
นานาชาติและใชเปนหลักฐานในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตรการออกกําลังกาย
ตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


