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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูทําการวิจัยไดศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ไดรวบรวมมานําเสนอ
ดังตอไปนี้ 
 
การออกกําลังกาย (Clarkson และคณะ, 2002)  

การออกกําลังกายในทางสรีรวิทยา หมายถึง การใหกลามเนื้อทํางานเพื่อใหรางกายมีการ
เคล่ือนไหว แบงไดเปน 3 ระดับ ตามอัตราการเตนของหัวใจ ดังนี้ 

1. การออกกําลังกายอยางเบา อัตราการเตนของหัวใจเพิ่มข้ึนทันทีทันใดแตไมมากนัก 
ตอมาจะลดลงเล็กนอย และคงอยูดวยอัตราน้ันตลอดระยะเวลาของการออกกําลังกาย เม่ือหยุดออก
กําลังกายแลว อัตราการเตนของหัวใจจะคอย ๆ เขาสูระดับปกติ โดยใชเวลาเพียง 1-2 นาที 

2. การออกกําลังกายปานกลาง อัตราการเตนของหัวใจเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วข้ึนกับความ
หนักเบาของการออกกําลังกาย  ประมาณ 120-140 คร้ัง/นาที  อัตราการเตนของหัวใจท่ีเพิ่มข้ึนนี้จะ
คอนขางคงท่ีตลอดระยะเวลาของการออกกําลังกาย  เม่ือหยุดออกกําลังกายแลว  อัตราการเตนของ
หัวใจจะคอย ๆ เขาสูระดับปกติ  แตใชเวลานานกวาพวกแรก  อาจใชเวลานานกวา  10  นาที อัตรา
การเตนของหัวใจท่ีเพิ่มข้ึนในการออกกําลังกายปานกลางนี้ เปนสัดสวนโดยตรงกับการใชพลังงาน
ของรางกาย  ฉะนั้นในทางปฏิบัติเม่ือตองการทราบอัตราการใชพลังงานของรางกายในการออก
กําลังกายจะทราบไดโดยการวัดอัตราการเตนของหัวใจแตเพียงอยางเดียว 

3. การออกกําลังกายอยางหนัก อัตราการเตนของหัวใจเพิ่มข้ึนสูระดับสูงในทันที แลว
หลังจากนั้นจะคอย ๆ เพิ่มสูงข้ึนเร่ือย ๆ ตลอดระยะเวลาของการออกกําลังกาย การออกกําลังกาย
ชนิดนี้รางกายทําไดเพียงระยะส้ัน เพราะเม่ือทําตอไปแลวจะทําไมไหว โดยการออกกําลังกายหนัก
เกินไปอาจทําใหเกิดอันตรายจากการท่ีมีอนุมูลอิสระในรางกายมากเกินไป ซ่ึงมีหลายการศึกษา
แสดงใหเห็นวาผลจากการออกกําลังกายอยางหนักระยะส้ัน (short heavy exercise) จะทําใหเกิด
ภาวะท่ีมีสารอนุมูลอิสระมากเกินไป (oxidative stress) ในชายท่ีไมไดเปนนักกีฬาได โดยอาจมีท่ีมา
จากหลายสาเหตุ เชน การมีอิเล็กตรอนหลุดออกมาภายในไมโตคอนเดรีย การเกิดปฏิกิริยาออโต
ออกซิเดชัน (autooxidation) ของฮอรโมนกลุมคาติโคลามีน (cathecholamine) และการทํางานของ 
NADPH ท่ีเกิดขึ้นในชวงการขาดเลือด (ischemic-reperfusion pathway) (Bloomer, 2008)  



8 
 

นอกจากนี้ยังทําใหเกิดกระบวนการอักเสบข้ึนในรางกายได ซ่ึงการอักเสบท่ีเกิดข้ึนนั้นเปน
ผลมาจากเนื้อเยื่อกลามเนื้อเกิดการบาดเจ็บขณะออกกําลังกาย (Armstrong และคณะ, 1991)  

 
อนุมูลอิสระ (Free radical) (โอภา วัชระคุปต, 2549) 

อนุมูลอิสระเปนโมเลกุลหรืออิออนท่ีมีอิเล็กตรอนโดดเดี่ยวอยูรอบนอก และมีอายุส้ันมาก 
จัดเปนโมเลกุลท่ีไมเสถียร และมีคุณสมบัติเฉพาะคือ มีความไวสูงในการเกิดปฏิกิริยากับโมเลกุล
อ่ืน ๆ อนุมูลอิสระท่ีมีความสําคัญทางชีวภาพ ไดแก ซุปเปอรออกไซด แอนอิออน (O2

-°) ไฮดรอกซี 
(OH°) อัลคอกซี (RO°) และ เปอรไฮดรอกซี (HO2

°) อนุมูลอิสระเหลานี้จัดเปนอนุมูลท่ีไวในการ
เกิดปฏิกิริยาสูงมาก ในขณะท่ีไนตริกออกไซด (NO) หรืออนุมูลไนตริกออกไซด (NO°) อนุมูล
วิตามินอี และอนุมูลวิตามินซี เปนอนุมูลอิสระท่ีมีความไวรองลงมา นอกจากนี้มีการศึกษาและวิจัย
พบวา มีสารหลายชนิดท่ีไมอยูในสภาวะอนุมูล แตมีความเก่ียวของกับอนุมูล และมีความไวตอ
ปฏิกิริยาสูง สารเหลานี้มีท้ังท่ีเปนสารท่ีใหกําเนิดอนุมูล เนื่องจากมีความคงตัวตํ่า สลายตัวไดงาย 
เชน โอโซน (O3) หรือสารท่ีทําปฏิกิริยากับสารอ่ืนเกิดเปนอนุมูล  เชน  ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 
(H2O2) รวมถึงสารท่ีเปนผลผลิตของอนุมูลท่ีมีอันตรายสูง ไดแก เปอรออกซีไนเตรท ซ่ึงเรียก
โดยรวมวา “สารไวตอปฏิกิริยา (reactive species: RS)” ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 3 กลุมใหญคือ 
กลุมท่ีมีออกซิเจนเปนองคประกอบสําคัญ (reactive oxygen species: ROS) กลุมท่ีมีไนโตรเจนเปน
องคประกอบสําคัญ (reactive nitrogen species: RNS) และกลุมท่ีมีคลอรีนเปนองคประกอบสําคัญ 
(reactive chlorine species: RCS)   

อนุมูลอิสระท่ีเกิดข้ึนระหวางการเกิดกระบวนการเผาผลาญโดยปฏิกิริยาออกซิเดชันจะไป
ทําความเสียหายใหแกดีเอ็นเอท่ีพบในโมโตคอนเดรีย (mitochondrial DNA: mtDNA) โดย mtDNA 
ประกอบดวยยีนสชนิดตาง ๆ จํานวน 37 ยีนส, ทุกชนิดมีความจําเปนตอการทําหนาท่ีปกติของไม
โตคอนเดรีย โดยมี 13 ยีนสท่ีควบคุมการสรางเอนไซมท่ีเกี่ยวของกับปฏิกิริยาออกซิเดทีฟ ฟอสโฟ
รีเลชัน (oxidative phosphorylation) สวนยีนสท่ีเหลือจะทําหนาท่ีควบคุมการสรางโมเลกุลตาง ๆ 
ซ่ึงเรียกวา “transfer RNAs (tRNAs)” และ “ribosomal RNAs (rRNAs)” ซ่ึงจะเกี่ยวของกับการ
แสดงออกของยีนส เปนโปรตีนที่มีหนาท่ีตาง ๆ กัน ดังนั้น การที่ mtDNA ผิดปกติเสียหาย จะทําให
โปรตีนท่ีสรางข้ึนจากการถอดรหัสผิดปกติไปดวย กอใหเกิดความเสียหายตอเซลล กรณีท่ีโปรตีนท่ี
บกพรองอยูในโมโตคอนเดรีย จะทําใหกระบวนการสงอิเลคตรอนในไมโตคอนเดรียทํางานได
ลดลง มีผลทําใหเกิดอนุมูลอิสระ O2

-° เพิ่มข้ึนมากเกินกวาท่ีสารตานอนุมูลอิสระตามธรรมชาติท่ีมี
อยูในเซลลจะขจัดได ทําใหสารตานอนุมูลอิสระตามธรรมชาติในเซลล เชน กลูตาโทโอน วิตามินเอ 
วิตามินซี  และวิตามินอี  มีปริมาณลดลงหรือหมดไป ทําใหภาวะออกซิเดสในเซลลไมสมดุลหรือ
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เกิดการมีอนุมูลอิสระมากเกินไป ดังนั้นเซลลจึงตกอยูในสภาวะบีบค้ันจากการถูกออกซิไดซ 
(Oxidative stress) โดยอนุมูลอิสระสามารถเกิดข้ึนไดจากหลายกลไกและสามารถเสริมฤทธ์ิกันใน
รางกาย  เชน การเกิดอนุมูลอิสระจากกระบวนการกระตุนโดยกรดอะมิโน เซลลประสาท และ
ระบบส่ือประสาท จากกระบวนการเมตาบอลิซึมของสารสื่อประสาท จากสารพิษทําลายเซลล
ประสาท เปนตน นอกจากนี้อนุมูลอิสระสามารถเกิดจากปจจัยภายนอกรางกายไดดวย เชน การติด
เช้ือท้ังจากแบคทีเรียและไวรัส การอักเสบชนิดไมทราบสาเหตุ รังสี ส่ิงแวดลอมท่ีเปนมลพิษ และ
การออกกําลังกายอยางหักโหม  เปนตน 

ทางดานรางกาย ในภาวะท่ีมีสารอนุมูลอิสระมากเกินไป (oxidative stress) คือมีความไม
สมดุลระหวางการเกิดและการกําจัดอนุมูลอิสระของรางกาย ซ่ึงเกิดข้ึนไดอยางชาๆ ในขณะ
กลามเน้ือมีการหดตัว (muscle contraction) (Reid และ Durham, 2002) โดยที่สารอนุมูลอิสระ 
(ROS) สามารถไปควบคุมการสงสัญญาณของโปรตีนในระดับยีนส (regulatory protein) ทําใหการ
หดและคลายตัวของกลามเนื้อบกพรองไป (contractile dysfunction) และยังทําใหโปรตีนมีการ
สลายตัว (protein catabolism) มากข้ึน สงผลทําใหกลามเนื้อออนแรง (muscle weakness) ในท่ีสุด   
 
การออกกําลังกายและกระบวนการอักเสบ   

การออกกําลังกายหนักเกินไป อาจทําใหเกิดอันตรายจนเกิดกระบวนการอักเสบข้ึนใน
รางกายได เนื่องจากขณะท่ีกลามเน้ือหดตัวทํางานในการออกกําลังกายอยางหนักระยะส้ันนั้น 
อนุมูลอิสระจะถูกสรางมากข้ึนภายในไมโตคอนเดรีย รวมถึงการท่ีฮอรโมนคาติโคลามินถูก
ออกซิไดซ (auto-oxidation) ตางทําใหเกิดการบาดเจ็บ (micro-injury) ข้ึนท่ีกลามเนื้อได (delayed 
onset of muscle soreness) อันจะสงผลใหเกิดกระบวนการอักเสบข้ึน (Copper และคณะ, 2002) 
ดังนั้น การอักเสบท่ีเกิดข้ึนเปนผลมาจากเน้ือเยื่อกลามเน้ือเกิดการบาดเจ็บ ในบริเวณเยื่อหุมเซลล
กลามเนื้อ (sarcolemma) อาจมีการฉีกขาดเกิดข้ึนขณะออกกําลังกาย โดยมักเกิดท่ี Z-line ของหนวย
ท่ีใชในการหดตัว (contractile filament) โดยจะพบไมโอโกลบิน (myoglobin) ในเลือดและปสสาวะ 
โดยจะพบเอนไซม LDH, CPK ออกมาในกระแสเลือด เยื่อหุมเซลลกลามเนื้อ (sarcolemma) อาจ
เกิดการฉีกขาดขณะออกกําลังกาย ซ่ึงมักเกิดท่ี Z-line ของหนวยหดตัวของกลามเนื้อ (contractile 
filament) พบ Myoglobin ในเลือดและปสสาวะ และพบวามีการปลอยเอนไซม LDH และ CPK 
ออกมาในกระแสเลือด (Armstrong และคณะ, 1991) เม่ือรางกายมีอาการผิดปกติระบบภูมิคุมกัน
ของรางกายจะกระตุนให T-cell ผลิตโปรตีน Interleukin 1,2 เพื่อชวยระงับสารกระตุนการอักเสบท่ี
เกิดข้ึน ขณะท่ีรางกายมีภาวะออกซิเดทีฟสเตรสจะทําใหระดับของสารกลูตาไทโอน (Glutathione: 
GSH) ซ่ึงจะไปกระตุนทําใหเอนไซม MAPK, NF-kB และ COX-2 ทํางานมากข้ึน สงผลใหมีการ
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หล่ังสาร TNF-alpha และ IL-6 ซ่ึงเปนสารท่ีทําใหเกิดการอักเสบข้ึนได นอกจากน้ีแลวภาวะที่มี 
Lipid peroxides หรือ 4-HNE ก็จะสามารถกระตุนการทํางานของ MAPK ได (Rahman, 2005)  

ขณะท่ีกลามเน้ือมีการหดตัว (muscle contraction) ไดมีหลักฐานแสดงการเปล่ียนแปลงท่ี
เพิ่มข้ึนของไซโตคายนชนิดอินเตอรลิวคิน-6 (interleukin-6: IL-6) ซ่ึงถูกเรียกวา “ไมโอคายน 
(myokine)” โดยจะมีการหลั่งออกมาจากกลามเน้ือโดยตรงและสัมพันธกับการหล่ังสาร TNF-alpha 
(Steensberg และคณะ, 2002) โดย IL-6 มีความสําคัญอยางมาก พบวาสามารถควบคุมการหล่ังสาร
ชนิดอ่ืน ๆ เชน IL-1 และยังสามารถควบคุมสัญญาณการทํางานของ Ca²+ ในกลามเนื้อ และการ
ทํางานของฮอรโมนอินซูลิน (insulin) ในกลามเนื้อได (Febbraio และ Pedersen, 2002) 

ทูเมอรเนโครซิสแฟกเตอร (TNF) จัดเปนไซโตคายน (cytokine) ซ่ึงเปนสารโพลีเปปไทด 
(polypeptide) ท่ีควบคุมการทํางานของเซลลกอการอักเสบ สรางจากเซลลหลายชนิดโดยเฉพาะแอค 
ติเวทเตด ลิมโฟไซต (activated lymphocyte) และมาโครฟาจ (macrophage) โดยไซโตคายนท่ีสําคัญ
ท่ีมีฤทธ์ิเกี่ยวกับการอักเสบ ไดแก IL-1, TNF-∝, TNF-β และ IL-8 

TNF จะมีท้ัง ∝ และ β ซ่ึง TNF- β จะผลิตจากลิมโฟไซต มีอีกช่ือหนึ่งวาลิมโฟทอกซิน 
(lymphotoxin) จะเกี่ยวของกับการควบคุมการทํางานของระบบภูมิคุมกันแบบอแดบทีฟ (adaptive 
immunity) สวน TNF-∝ จะผลิตจากมาโครฟาจ (macrophage) จะมีบทบาทในภูมิคุมกันแบบอิน
เนท (innate immunity)  

TNF-∝ มีตัวรับ 2 ชนิด คือ ตัวรับชนิดท่ี 1 (TNFR1) และชนิดท่ี 2 (TNFR2) ซ่ึงมีผลทํา
ใหการสงสัญญาณตางกัน พบวาในกระบวนการอักเสบมีการสงสัญญาณผานตัวรับชนิดท่ี 1 เปน
สวนใหญ ท้ังอินเตอรลิวคิน-1 และทูเมอรเนโครซิสแฟกเตอร-แอลฟา ตางก็เปนสารส่ืออักเสบท่ีถูก
สรางจากเซลลหลายชนิด เชน โมโนไซต (monocytes) มาโครฟาจ (macrophages) ไฟโบรบลาสต 
(fibroblasts) และเซลลบุหลอดเลือด (endothelial cells) ท้ังสองสามารถกระตุนโมเลกุล (upregulate 
adhesion molecules) บนลิวโคไซต (leukocytes) และเซลลบุผิวหลอดเลือด ทําใหเกิดการแทรกซึม
การอักเสบ (inflammatory infiltration) กระตุนการหล่ังพรอสทาแกลนดินอี-2 (prostaglandin E-2) 
เอนไซมเมทริกซเมทาลโลโปรทีเนส (matrix metalloprotienases) อีกท้ังยังมีผลรวมกัน (synergistic 
effect) ใหกระตุนการสรางออสติโอคลาสต (osteoclast) ทําใหเกิดการสูญเสียกระดูกตามมา โดย 
TNF มีฤทธ์ิเกี่ยวกับการอักเสบ ไดแก 

- กระตุน endothelial cell ทําใหเพิ่มการยึดเกาะของเม็ดเลือดขาว เพิ่มการสรางสารกลุมอี
โคซานอยส (eicosanoids) เพ่ิมการกระตุนการสรางล่ิมเลือดโดยเซลลเอนโดทาเลียม (endothelial 
thrombogenicity) และเพิ่มการสังเคราะหไซโตคายนชนิดตาง ๆ และโกรทแฟคเตอร (growth fator) 
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- ทําใหเกิดกลุมอาการท่ีเรียกวา “Acute phase reaction” ซ่ึงประกอบดวยอาการดังตอไปนี้ 
เชน อาการไข อาการงวงนอน อาการเบ่ืออาหาร ความดันโลหิตลดตํ่าหรืออาการช็อค และการมี
จํานวนเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟลในเลือดสูงข้ึน (neutrophilia) 

- กระตุน fibroblast ซ่ึงมีผลเพ่ิมจํานวนไฟโบรบลาสต (fibroblast) กระตุนการสรางเสนใย
คอลลาเจน (collagen) และเพิ่มการสรางเอนไซมคอลลาจิเนส (collagenase) ท่ีสามารถยอยสลาย
คอลลาเจน (สุรพันธุ คุณอมรพงศ, 2553) 

TNF-∝ มีบทบาทสําคัญมากในการเกิดการตอบสนองท่ีทําใหเกิดการอักเสบ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการอักเสบท่ีเกิดจากการติดเช้ือ ปจจุบันมีการศึกษาเกี่ยวกับ TNF-∝ ในทางคลินิก
คอนขางมาก เพราะพบวามีท้ังคุณและโทษ ซ่ึงในภาวะท่ีมีปริมาณตํ่าจะเปนส่ิงดี เพราะมันจะ
กระตุนใหเกิดการติดเช้ือเฉพาะท่ีเพื่อชวยกําจัดเช้ือโรคออกไป โดย TNF-∝ จะไปกระตุนพวก
แอดฮิชัน โมเลกุล (adhesion molecules) ท่ีเซลลอิพิเทเลียม (epithelial cell) ใหมีการหล่ังเคโมคายน 
(chemokines) ออกมาดึงดูดลิวโคไซต  (leukocyte) เขามาบริเวรที่มีการติดเช้ือ ถามีปริมาณมากข้ึน
จะกอใหเกิดไข เนื่องจากไปมีผลท่ีไฮโปทาลามัส (hypothalamus) และกระตุนตับใหสรางแอคคิวท
เฟสโปรตีน (acute phase protein) ซ่ึงเปนตัวบงช้ี (marker) วามีการเกิดการอักเสบข้ึน นอกจากนี้ยัง
กระตุนใหมีการไมเกรท (migrate) ของเซลลเม็ดเลือดขาวออกจากไขกระดูกเร็วกวาปกติ ทําใหมี 
PMN (polymorphonuclear) ตัวออนในกระแสเลือดมากกวาปกติ ซ่ึงจะบงช้ีวามีการติดเช้ือสูง ใน
บางคร้ังถามี TNF มากเกินไปจะทําใหเกิดภาวะแทรกซอนท่ีทําใหอาจถึงตายได เรียกวา 
“Disseminated intravascular coagulation (DIC)” (Graves และ Cochran, 2003) 

สวน Creatine kinase (CK) เปนเอนไซมชนิดหนึ่งท่ีพบในไมโตคอนเดรียและในไซโต 
พลาสซึมของเน้ือเยื่อตาง ๆ ท่ัวรางกาย ซ่ึงพบมากในเซลลกลามเนื้อลาย กลามเนื้อหัวใจ และสมอง 
โดยจะถูกปลอยออกมาสูกระแสเลือดมากข้ึนเม่ือมีการเสียหายบาดเจ็บของเซลลดังกลาว โดย
รูปแบบของ CK ท่ีพบในไมโตคอนเดรียของเซลลกลามเนื้อและหัวใจ จะเปนเอนไซมท่ีเรงปฏิกิริยา
การยายหมูฟอสเฟตจาก ATP ไปยังคลีเอตีน (creatine) เพื่อสรางคลีเอตีน ฟอสเฟต (creatine 
phosphate) ทําหนาท่ีเปนแหลงเก็บพลังงานสํารองเมื่อรางกายตองการ เชน ขณะท่ีกลามเน้ือมีการ
หดตัว  สวนรูปแบบ CK ท่ีพบอยูในไซโตพลาสซึมจะเรงปฏิกิริยายอนกลับในการนําฟอสเฟต 
(phosphate) จากคลีเอตีน ฟอสเฟต (creatine phosphaste) มาสราง ATP จึงเปนแหลงท่ีใหพลังงาน
ออกมา ซ่ึงรูปแบบ CK ท่ีอยูในไซโตพลาสซึมนี้ประกอบดวย 2 ชนิดยอยคือ M และ B ทําใหเกิดไอ
โซเอนไซม (isoenzyme) 3 แบบคือ CK-MM, CK-MB และ CK-BB โดยท้ัง 3 รูปแบบท่ีพบในไซ
โตพลาสซึมจะอยูรวมกับโครงสรางไมโอฟบริลลาร (myofibrillar) โดยปริมาณ CK จะเพิ่มสูงข้ึน
ในภาวะท่ีมีการบาดเจ็บ การอักเสบของกลามเน้ือ และระยะแรกของการเกิดกลามเนื้อลีบ 
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นอกจากนั้นยังมีการปลอยเอนไซมออกมาในกระแสเลือดในการผาตัด การกระแทก กลามเนื้อหด
ตัวมากเกินไป ภาวะอุณหภูมิรางกายลดตํ่าลงกวาอุณหภูมิปกติ (hypothermia) อุณหภูมิรางกาย
เพิ่มข้ึนมากกวาอุณหภูมิปกติ (hyperthermia) กลามเนื้ออักเสบจากการติดเช้ือ การติดเช้ือในกระแส
เลือด เปนตน จึงถือไดวา CK มีประโยชนมากในการตรวจการบาดเจ็บท่ีเกิดกับกลามเนื้อ (รุงสิริ 
โชติปฏิเวชกุล, 2548) 
 
การลาของกลามเนื้อ (fatigue of muscle) (Powers และ Howley, 2001; ทวีศักดิ์ กากแกว, 2550) 

จากกลไกการทํางานหรือการหดตัวของกลามเน้ือท่ีเปนท่ียอมรับในขณะน้ีคือทฤษฎีท่ี
เรียกวา “Interdigitation หรือ Sliding filament theory หรือ Cross-bridge theory” กลาวคือ การหด
ตัวของกลามเนื้อเกิดจากการเล่ือนตัวของไมโอฟลาเม็นทชนิดบาง (thin filament หรือ actin) เขาหา
ไมโอฟลาเม็นทชนิดหนา (thick filament หรือ myosin) โดยท่ีไมโอซิน (myosin) จะยื่นสวนหัวมา
เกาะกับแอคทิน (actin) สวนหัวของไมโอซิน (myosin) ท่ียื่นออกมามีลักษณะคลายเปนสะพาน 
(cross-bridge) ซ่ึงจะทําหนาท่ีดึงแอคติน (actin) เขามาสูสวนกลางของซารโคเมีย (sarcomere) 
จากนั้นหัวของไมโอซินหรือ cross-bridge ก็จะหลุดออกจากตําแหนงท่ีเกาะเดิม เพื่อไปจับตําแหนง
ใหมตอไปบนแอคติน แรงตึงจากการหดตัวจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับจํานวนครอสบริดจ (cross-
bridge) ท่ีเกิดข้ึน เม่ือจํานวนครอสบริดจมากท่ีสุดแรงตึงจากการหดตัวของกลามเนื้อจะสูงท่ีสุด 
โดยกลไกการหดตัวของกลามเน้ือ อธิบายไดโดยทฤษฎี “การเคล่ือนตัวของแอคตินและไมโอซิน
เขาหากัน (Sllding–fllament theory)” ดังนี้ 

ก. เม่ือเกิดสัญญาณไฟฟากลามเนื้อ (muscle action potential) จะทําใหซารโคพลาสมิคเรคติ
คูลัม (sarcoplasmic reticulum: SR) ซ่ึงเปนท่ีเก็บแคลเซียม ทําการหล่ังแคลเซียมอิออน (Ca2+) 
ออกมา 

ข. แคลเซียมอิออน (Ca2+) ท่ีถูกหล่ังออกมา จะทําหนาท่ี 2 อยาง คือ 
- ไปจับกับโทรโปนินซี (troponin–C) ของแอคตินทําใหเกิดการเปดตําแหนง Active Site 
- ไปจับท่ีหัวไมโอซิน (myosin Head) ซ่ึงไปกระตุนเอนไซมสําคัญช่ือ “Myosin ATPase” 

ท่ีบริเวณนั้นใหสลาย ATP ออกเปนพลังงาน 
ค. หัวของไมโอซินไปจับกับแอคติน เกิดเปนสะพานท่ีเรียกวา “Actin–myosin 

crossbridge” 
ง. พลังงานจาก ATP ทําใหเกิดการตึงแอคตินเขาหาไมโอซิน โดยอาศัยการงอพับไดของ

หัวไมโอซินเกิดกระบวนการท่ีเรียกวา “Sllding fllament theory” 
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ในแตละรอบของวงจร (cross-bridge cycle) จะมีการสลายตัวของ ATP เพียง 1 โมเลกุล 
พลังงานท่ีเกิดข้ึนถูกเปล่ียนเปนพลังงานกลโดยการเปล่ียนแปลงตําแหนงของสวนหัวของ myosin 
โดยวงจรการหดตัวนี้จะเกิดวนเวียนติดตอกันไปเร่ือย ๆ หลายลานครั้ง เปนผลใหกลามเน้ือหดตัว
และเกิดแรงข้ึน 

การลาของกลามเนื้อ (muscle fatigue) ถือเปนภาวะที่กลามเน้ือไมสามารถดํารง
ประสิทธิภาพการทํางานหรือการหดและการคลายตัวไดตอไป มักพบไดจากการฝกรางกายซํ้า ๆ 
อยางหนัก (short-term, high-intensity exercise) หรือนานมาก (prolonged submaximal exercise) 
จนทําใหความสามารถในการสรางแรงของกลามเนื้อลดลง แบงการลาได 2 ลักษณะ คือการลาจาก
สวนกลาง (central fatigue) และการลาท่ีกลามเนื้อเอง (peripheral fatigue) 

- การลาจากสวนกลาง มีสาเหตุจากความผิดปกติในการส่ังงานจากสมอง ความผิดปกติของ
ทางเดินใยประสาทในไขสันหลัง หรือปญหาทางจิตใจ ความไมอยากเขารวมกิจกรรม 

- การลาท่ีกลามเนื้อเอง มีสาเหตุจากความผิดปกติของเสนประสาทหรือท่ีกลามเนื้อเอง ซ่ึงมี
หลายตําแหนงท่ีเปนสาเหตุของการลา อยางเชนท่ี NMJ, SR, T – tubules หรือท่ีไมโอฟลาเม็นท 
โดยมี 2 ทฤษฎีท่ีกลาวถึงการลา ดังน้ี 

- ทฤษฎีการพรอง (depletion theory) กลาววาเกิดจากการขาดสารบางอยางขณะท่ี
กลามเนื้อทํางานหนักหรือนานเกินไป เชน การขาดหรือหมดไปของ ATP, CP และไกลโคเจน ทํา
ใหกลามเนื้อทํางานตอไมได 

- ทฤษฎีการสะสม (accumulation theory) กลาววามีการสะสมสารบางอยางมาก
เกินไป เชน ไฮโดรเจนอิออน แลคเตด แอมโมเนีย และฟอสเฟต ซ่ึงจะไปขัดขวางการทํางานของ
กลามเนื้อ 

โดยการลาของกลามเนื้อชนิดท่ีเกิดตรงบริเวณ NMJ จะมีสาเหตุมาจากการสรางอะซิทิลโค
ลีน (acetylcholine) ไมเพียงพอกับการทํางาน สวนชนิดท่ีเกิดตรงบริเวณกลามเนื้อจะมีสาเหตุมาจาก
มีการเก็บสะสมของ ATP และ CP ลดลง เนื่องจากการสะสมของกรดแลคติก ไกลโคเจน ไลพิด 
และกรดอะมิโน ถูกใชหมดไป ทําใหระบบไหลเวียนโลหิตไมสามารถนําออกซิเจนและสารอาหาร
มาเล้ียงท่ีกลามเนื้อไดทันตอการใชงาน ผลของการเผาผลาญพลังงานโดยไมใชออกซิเจนจะทําให
เกิดของเสียอยางหน่ึงคือกรดแลคติก ท่ีสะสมอยูในกลามเนื้อเปนจํานวนมาก ทําใหการทํางานของ
เอนไซม ATPase เสียไป เม่ือกลามเนื้อมีสภาวะเปนกรด ไฮโดรเจนอิออน (H+) ท่ีเกิดจากกรด จะไป
แยงแคลเซียมอิออน (Ca2+) จับกับโทรโปนินซี (troponin-C) จึงทําใหขบวนการหดตัวและคลายตัว
ของกลามเนื้อซ่ึงเกิดข้ึนเปนข้ันตอนติดตอกัน (cross bridge cycle) ไมเกิดข้ึน การมีคา pH ท่ีลดลง 
จะทําใหการหล่ังของแคลเซียมอิออน (Ca2+) จาก SR ลดนอยลงดวย และการลดลงของการนํา
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แคลเซียมเขาสูรางกายหรือการดูดกลับท่ีไมสมบูรณ ก็จะทําใหเกิดการกําจัดความแข็งแรงและการ
หดตัวของกลามเนื้อ เนื่องจากแคลเซียมอิออนจําเปนตองใชในกระบวนการหดตัวของกลามเนื้อ จึง
สงผลใหกลามเนื้อเกิดความเม่ือยลาข้ึน 

นอกจากนี้ อาการลาของกลามเน้ืออาจเกิดจากการสูญเสียแคลเซียม อธิบายไดโดยขณะ
ออกกําลังกาย เซลลตาง ๆ ในรางกายตองการอาหารเพ่ือใชในการสงกระแสประสาทและทําให
กลามเน้ือเกิดการหดตัว พลังงานท่ีไดจากอาหารจะทําใหมีการสงกระแสประสาทไดโดยการ
ขับเคล่ือนของเกลือแรท่ีมีอยูท้ังภายในและภายนอกเซลล เพื่อสรางความไมสมดุลของเกลือแรท่ีอยู
ระหวางภายในและภายนอกเซลลจนเกิดการสงกระแสประสาทไปได ซ่ึงมีงานวิจัยท่ีไดแสดงให
เห็นวา กลามเนื้อจะมีการสูญเสียแคลเซียมอยางตอเนื่องขณะออกกําลังกาย และเม่ือถึงจุดท่ีมี
แคลเซียมไมเพียงพอท่ีจะสงแคลเซียมออกไปนอก SR แลว ก็จะทําใหรางกายไมสามารถสงกระแส
ประสาทตอไปได จึงเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดกลามเนื้อออนแรง บาดเจ็บ สูญเสียการทํางานประสาน
สัมพันธ และรูสึกเม่ือยลาได (Mirkin, 2008) โดยเม่ือไมนานมานี้ ไดมีงานวิจัยของนักสรีรวิทยา
แหงศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย รัฐนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแสดงใหเห็นวา
ความเช่ือท่ีมีมาเปนรอยปท่ีวาการลาท่ีเรามักเขาใจกันวาเกิดจากการสะสมของกรดแลคติกใน
กลามเน้ือนั้น แทจริงแลว การลาของกลามเน้ือท่ีเกิดข้ึนท้ังขณะและหลังการออกกําลังกายอยาง
ยาวนานนั้น อาจมีสาเหตุมาจากการขาดแคลเซียมของเซลลกลามเนื้อ ซ่ึงถือวาเปนการคนพบ
หลักการใหมท่ีใชอธิบายกลไกของการเกิดกลามเน้ือลาได โดยศึกษานี้พบวา อาการลาของ
กลามเนื้อท่ีเกิดหลังจากนักกีฬาหรือผูปวยออกกําลังกายอยางหนักเปนระยะเวลายาวนานอาจมี
สาเหตุมาจากการมีแคลเซียมร่ัว (leak) ออกมาจาก SR เขาไปอยูในเซลลกลามเนื้อเร่ือย ๆ จากการที่
หนาท่ีหนึ่งของแคลเซียมคือชวยควบคุมการหดตัวหรือการทํางานของกลามเนื้อ ดังนั้น งานวิจัยของ
ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยโคลัมเบียนี้จึงพบวาหลังจากออกกําลังกายอยางหนักไปนาน ๆ ชองเล็ก 
ๆ ในเซลลกลามเน้ือจะเร่ิมมีการร่ัวของแคลเซียมเขาไปในเซลลกลามเน้ืออยางตอเนื่อง ซ่ึงการร่ัว
ของแคลเซียมนี้จะไปกระตุนเอนไซมท่ีทําหนาท่ีทําลายใยกลามเนื้อ (protein-digesting enzyme) ให
ทํางานมากข้ึน ทําใหการหดตัวของกลามเนื้อไดแรงลดลงหรือเกิดการออนแรง และนําไปสูการเกิด
อาการลาของกลามเนื้อไดในท่ีสุด (Quinn, 2008; ScienceDaily, 2008)  

กลาวโดยสรุปคือ การลาของกลามเนื้อเปนภาวะท่ีกลามเนื้อทํางานมากจนเกินไป หรือเปน
ภาวะท่ีเกิดการไมสมดุลของสารเคมีท่ีอยูในกลามเนื้อ และยังพบวา ถาเกิดการลาของกลามเนื้อแลว
ผลท่ีตามมาคือ จะทําใหความแข็งแรงของการหดตัวของกลามเน้ือลดลงอีกดวย สาเหตุโดยท่ัวไป
ของการเกิดการลาของกลามเนื้อ มีดังนี้ (สุภาภรณ ศิลาเลิศเดชกุล, 2547) 
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- การทํางานท่ีผิดปกติของกลไกการหายใจ มีผลทําใหการนําเอาออกซิเจนไปเล้ียง
บริเวณกลามเนื้อลดนอยลง ซ่ึงออกซิเจนนี้เปนสาระสําคัญท่ีใชในการสราง
พลังงาน 

- การหดตัวคางไวเปนระยะเวลานาน ๆ ของกลามเนื้อ จะทําใหออกซิเจนท่ีมาเล้ียง
บริเวณกลามเนื้อลดลงซ่ึงเปนภาวะปกติ แตจะพบวาจะเกิดข้ึนช่ัวคราวในกรณีท่ีมี
การออกกําลังกาย 

-  เกิดความผิดปกติท่ีระบบหายใจและหลอดเลือดจะทําใหขาดเลือดและสารอาหาร
ท่ีจะไปเล้ียงบริเวณกลามเนื้อ การขาดเลือดไปเล้ียงสงผลใหเกิดการสะสมของของ
เสียเกิดข้ึนมากกวาปกติขณะท่ีกลามเนื้อมีการทํางาน 

- การขาดสารอาหารจะทําใหขาดกลูโคสไปเล้ียงท่ีกลามเนื้อ ซ่ึงจะสงผลใหพลังงาน
ท่ีใชในการหดตัวของกลามเน้ือลดลง (ATP) เนื่องจากกระบวนการสรางพลังงาน
ของรางกายนั้นตองการสารอาหารท่ีกินเขาไปรวมกับออกซิเจนท่ีหายใจเขาไป 

- การลดลงของการนําแคลเซียมเขาสูรางกายหรือการดูดกลับท่ีไมสมบูรณ จะทําให
เกิดการกําจัดความแข็งแรงและการหดตัวของกลามเน้ือ เนื่องจากแคลเซียม
ไอออนใชในกระบวนการการหดตัวของกลามเนื้อ 

- ผลิตผลท่ีเกิดจากการท่ีกลามเนื้อมีการหดตัว (เชน H+, กรดแลคติก, CO2) ซ่ึงเปน
ผลมาจากกระบวนการที่เกิดจากการหดตัวของกลามเน้ือ ผลิตผลทั้งหมดนี้เปน
ของเสียและทําใหกลามเนื้อมีการออนแรง ไมสามารถหดตัวไดเต็มท่ี 

อีกทั้ง ความเม่ือยลาจากการออกกําลังกาย ยังเกิดข้ึนไดจากการฉีกขาดของเสนใยกลามเนื้อ 
ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการโหมใชกลามเนื้อมากเกินไป หรือจากการที่ออกกําลังกายโดยไมไดมีการ
อบอุนรางกายอยางเพียงพอหรือไมมีการเตรียมความพรอมใหกับกลามเน้ือเสียกอน ก็จะทําให
กลามเนื้อฉีกขาดงาย เกิดอาการลาและปวดบวมของกลามเนื้อตามมาได 

นอกจากอนุมูลอิสระจะสรางความเสียหายใหแกเซลลโดยเหน่ียวนําการเกิดเปอร
ออกซิเดชันของสวนประกอบเยื่อหุมเซลล และการออกซิเดชันของ DNA และโปรตีนแลว อนุมูล
อิสระยังมีผลกระทบตอกลามเนื้อหลังจากการออกกําลังกายอยางหนัก โดยสารอนุมูลอิสระจะ
กระตุนใหเกิดการตอบสนองของการอักเสบ เม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซด (monocyte) จะเคล่ือนที่
ไปสูเนื้อเยื่อกลามเนื้อและทําใหเซลลไดรับความเสียหายเพิ่มข้ึน ทําใหเกิดความรูสึกถึงกลามเนื้อท่ี
เสียหายในระหวางท่ีกําลังฟนสภาพ ในรูปแบบของความเม่ือยลาและความเจ็บปวด (whole-body 
aerobic capacity) (Clarkson และ Hupal, 2002) นอกจากการปรับปรุงสมรรถภาพของกลามเนื้อผาน
การออกกําลังท่ีมีแบบแผนแลว ในวงการวิจัยทางการกีฬาอยูระหวางการคนควาหาวิธีการอ่ืน ๆ เชน 
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คิดคนสารอาหารท่ีเปนพลังงานและปกปองรางกายจากการออกกําลังกายอยางหนัก เปนตน ในอดีต
วิตามินอีและซีนิยมใชเปนสารตานอนุมูลอิสระเพ่ือตานการทําลายเซลลท่ีเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ระหวางทํากิจกรรมทางกายภาพ แตในปจจุบันมีหลายงานวิจัยท่ีช้ีใหเห็นวาการไดรับผลิตภัณฑท่ี
ตานอนุมูลอิสระเสริมเปนทางเลือกหนึ่งท่ีจําเปนตอสมรรถภาพทางกีฬาของแตละคน (Banerjee 
และคณะ, 2003)  
 
สารตานอนุมูลอิสระ หรือสารแอนตีออกซีแดนท (Antioxidants) (Urso และ Clarkson, 2002; 
Davies, 1995; Giuliani และ Cestaro, 1997)  

สารตานอนุมูลอิสระเปนสารท่ีสามารถทําปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระโดยตรง เพื่อกําจัดอนุมูล
ใหหมดไป หรือไมใหปฏิกิริยาลูกโซดําเนินตอ สารตานอนุมูลอิสระท่ีมีตามธรรมชาติ เชน กรดยูริค 
และบิลิรูบินจะทําหนาท่ีในการกําจัดอนุมูล สวนวิตามินซี วิตามินอี กลูตาไทโอน เบตาแคโรทีน 
และยูบิควิโนน จะหยุดปฏิกิริยาลูกโซของการเกิดอนุมูล ซ่ึงสารตานอนุมูลอิสระประเภทหลังมี
บทบาทสําคัญในการทําใหลิพิดเปอรออกซิเดชัน (lipid peroxidation) ส้ินสุดลง 

ภายในรางกายมีสารตานอนุมูลอิสระอยู  2 กลุม ดวยกัน ไดแก  
1. กลุมท่ีเปนเอนไซม (enzyme antioxidant) โดยเอนไซมท่ีอยูในพลาสมาของเลือดท่ีทํา

หนาท่ีนี้ประกอบดวย SOD, Glutathione reductase, Glutathione-S–Transferase, Catalase, GSH–
Px, Ascorbate peroxidase หรือ Cytochrome C peroxidase เปนตน 
 2. กลุมท่ีเปนโปรตีน (protein antioxidant) ไดแก โปรตีนท่ีจับโลหะหรือธาตุใหอยูใน
โครงสราง เชน กลุมโปรตีนท่ีมีกลุมซัลไฟดเปนสวนประกอบ (ceruloplasmin) เชน อัลบูมิน 
(albumin) ในเลือด หรือกลุมท่ีเปนสารโมเลกุลขนาดเล็ก ซ่ึงประกอบดวย ชนิดท่ีละลายนํ้า (water 
soluble antioxidant) ไดแก วิตามินซี น้ําตาล กรดยูริค Glutathione หรือชนิดท่ีละลายไขมัน (lipid 
soluble antioxidant) ไดแก วิตามินอี แคโรทีนอยด  
 สารตานอนุมูลอิสระท่ีสําคัญในรางกายคือ กลูตาไทโอนและพบในทุกเซลลของรางกาย 
ซ่ึงพบไดในไมโตคอนเดรีย นิวเครียส และเฟอรอกซิโซม โดยมีหนาท่ีหลัก 4 ประการคือขจัด
สารพิษ ตานอนุมูลอิสระ รักษาสมดุลแลกเปล่ียนกลุมไทออล (thiol-exchange system) และเปน
โคแฟกเตอรใหกับเอนไซมตาง ๆ ดังนั้น กลูตาไทโอนจึงเปนสารตานอนุมูลอิสระท่ีมีความสําคัญ
ในภาวะท่ีรางกายไดรับออกซิเดทีฟสเตรสมาก เชน รังสี เช้ือไวรัส สารพิษ สารเคมี โลหะหนักบาง
ชนิด การผาตัด การอักเสบ แผลไฟไหม การติดเช้ือในกระแสเลือด หรือไดรับสารอาหารที่ไม
เพียงพอ การท่ีเซลลมีปริมาณของกลูตาไทโอนตํ่าลงจะทําใหเซลลและอวัยวะตาง ๆ ทํางานผิดปกติ
ทําใหเกิดพยาธิสภาพและโรคตาง ๆ ข้ึน โดยการรักษาปริมาณของกลูตาไทโอนใหอยูในภาวะ
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สมดุลยเพื่อปองกันการทําลายจากภาวะออกซิเดทีฟสเตรสนั้นสามารถทําไดหลายทาง เชน การ
รับประทานกลูตาไทโอนโดยตรง การไดรับสารสังเคราะหท่ีสามารถใหซิสทีอีน (cysteine) เพื่อ
นําไปสราง กลูตาไทโอน (เชน N-acetylcysteine (NAC), เมทไทโอนีน, ทอรีน และสาร OTC หรือ 
procysteine) หรือการไดรับสารตานอนุมูลอิสระอ่ืน ๆ ท้ังหมดนี้ จะสามารถทําใหเซลลและอวัยวะ
ตาง ๆ ของรางกายทํางานใหเปนปกติได (นัฏฐกาล ลีลารุงระยับ และ ประสงค เทียนบุญ, 2550) 
การใชผลิตภัณฑเสริมอาหารเปนท่ีนิยมในนักกีฬาและบุคคลท่ัวไปเพื่อจัดการกับภาวะท่ีมีอนุมูล
อิสระมากเกินไปและการอักเสบ แมจะมีอาหารเสริมท่ีมีสวนประกอบของวิตามินซี (ascorbic acid) 
และวิตามินอี (alpha-tocopherol) ท่ีสามารถหาซ้ือไดหลายชนิด แตก็คงปริมาณไวในรางกายไมได 
และยังถูกขับออกจากรางกาย กลูตาไทโอนบริสุทธจึงเปนส่ิงท่ีนาสนใจนํามาใช แตรางกายกลับดูด
ซึม GSH เขาสูกระแสเลือดเพ่ือใชใหเกิดประโยชนไดชา (Decramer และคณะ, 2005) ดังนั้นการนํา 
N-acetylcysteine (NAC) มาใชแทน GSH จึงเปนส่ิงท่ีนาสนใจศึกษา  
  
N-acetylcysteine (NAC, N-Acetyl-L-Cysteine)  

NAC เปนสารท่ีประกอบดวยกรดอะมิโน (amino acid) ชนิดซิสทีอีน (ท่ีมีสารหมูไทออล
เปนองคประกอบ ดังแสดงในภาพ 1) ท่ีมีอยูอยางจํากัดในรางกาย ซ่ึงมีคุณสมบัติพิเศษในการทําลาย
สารอนุมูลอิสระ โดย NAC ประกอบดวยหมูอะซิทิล (acetyl: -CO-CH3) ท่ีเกาะยึดกับหมูอะมิโน 
(amino: NH2) ซ่ึงหมู acetyl จะมีหนาท่ีในการเรงการดูดซึมและการแพรเขาสูระบบยอยอาหารเม่ือมี
การรับประทานซิสทีอีนเขาไป จึงทําใหกรดอะมิโนท่ีมีสวนประกอบของหมูซัลเฟอร (sulfur) มี
คุณสมบัติในการตานอนุมูลอิสระ โดยอะตอมไฮโดรเจนของหมูไทออล (thiol: เชน -SH) ในสาร
ตานอนุมูลอิสระหลาย ๆ ชนิดท่ีประกอบดวยหมูซัลเฟอร (sulfur) สามารถท่ีจะทําหนาท่ีเสมือน
อิเล็กตรอนท่ีไปกําจัดอนุมูลอิสระตาง ๆ ได (Ben Best, 2005)  
 

                
ภาพ 1  แสดงสูตรโครงสรางของ N-acetylcysteine (NAC) (Ben Best, 2005) 
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ซิสทีอีน (cysteine) เปนกรดอะมิโนท่ีมีบทบาทเดนในการมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระใน
รางกาย และมีฤทธ์ิมากท่ีสุดในกรดอะมิโน 3 ตัว ของ glutathione (GSH ประกอบดวยกรดอะมิโน 
3 ตัว คือ Cysteine, Glycine และ Glutamic acid) และสามารถกระตุนใหเกิดการสราง GSH ใน
รางกายได โดยปกติซิสทีอีนจะไมคอยคงตัวในกระเพาะอาหาร เนื่องจากจะถูกทําลายดวยกรดหรือ
เอมไซมเชนเดียวกัน ดังนั้นการทาน NAC เพื่อเขาไปกระตุนการสราง GSH จากภายในรางกายจึง
เปนอีกทางเลือกหนึ่ง เนื่องจากมีหลาย ๆ บทความในตางประเทศไดแสดงใหเห็นวาการทาน NAC 
จะสามารถเพ่ิมระดับของ GSH ในรางกายไดมากกวาการทาน GSH เขาไป เนื่องจากจํานวนมากกวา
คร่ึงของ GSH ท่ีทานเขาไปจะถูกทําลายในทางเดินอาหาร (มีการสูญเสียไปถึง 85% แตวาการทาน 
NAC เขาไปจะมีการสูญเสียไปเพียงแค 15% เทานั้น) ในทางการแพทยไดมีการนํา NAC หรือเปนท่ี
รูจักกันในช่ือ Fluimucil มาใชเพื่อละลายเสมหะ ใชในการรักษาผูปวยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 
(chronic obstructive pulmonary disease: COPD) ซ่ึงพบวาไดผลเปนอยางดี (Decramer และคณะ, 
2005) และใชเปนยาตานสารพิษ (antidote) โดยในผูปวยท่ีไดรับยาพาราเซตามอล (acetaminophen) 
เกิดขนาด จะเกิดกระบวนการท่ีเรียกวา “toxic metabolites” ท่ีเปนพิษตอตับในปริมาณมาก จน GSH 
ท่ีอยูในตับซ่ึงเปนสารท่ีมีหมูซัลไฮดริล (sulfhydryl group) ท่ีมีคุณสมบัติเปน reducing ไมสามารถ
ทําลายกระบวนการ toxic metabolites ไดหมด ซ่ึง NAC เปนสารท่ีใหหมูซัลไฮดริลเพื่อไปทําให 
GSH มีความสามารถเพียงพอในการกําจัด toxic metabolites กลาวคือ NAC เปนยาตานสารพิษ
สําหรับภาวะท่ีเรียกวา “acetaminophen toxicity” ออกฤทธ์ิโดยการทําใหเกิด restore intracellular 
GSH ซ่ึง GSH substitute ท่ีเกิดข้ึนนี้ จะไปทําปฏิกิริยาโดยตรงกับ NAPQI ซ่ึงเปน toxic 
intermediate metabolite จาก acetaminophen ท่ีสะสมอยู (Lacy และคณะ, 2006) ดังนั้น การให 
NAC ในระยะเร่ิมแรกภายใน 24 ช่ัวโมงหลังจากไดรับพาราเซตามอลจะสามารถปองกันการทําลาย
เซลลตับได ซ่ึงโดยท่ัวไปควรให NAC ในกรณีท่ีไมทราบความรุนแรงของภาวะเปนพิษ หรือไม
ทราบปริมาณของยาท่ีรับประทาน หรือไมสามารถวัดระดับพาราเซตามอลได โดยอาการไมพึง
ประสงคภายหลังไดรับ NAC ท่ีเกิดข้ึนได เชน คล่ืนไส อาเจียน เปนตน และการให NAC ทางเสน
เลือดดําอยางรวดเร็ว จะทําใหเกิดความดันโลหิตตํ่าและอาการหนาแดง (flushing) ได โดยรูปแบบ
การบริหาร NAC จะมีท้ังแบบการรับประทาน (oral loading dose) และการฉีดเขาทางเสนเลือดดํา
โดยตรง (intravenous) (Ramathibodi Poison Center, 2003) โดยคําแนะนําสําหรับการบริหารแบบ
ฉีดเขาทางเสนเลือดดําจะแตกตางกันไป โดยข้ึนอยูกับน้ําหนักของผูปวยและลักษณะของ 
acetaminophen toxicity วาเปนระยะเฉียบพลันหรือเร้ือรัง สวนการบริหารแบบการรับประทานนั้น 
จากหลักฐานทางดานพิษวิทยาและใบกํากับยาของ NAC ไดแนะนําใหใชในปริมาณ 600 มิลลิกรัม
ตอวัน เปนอยางตํ่า แตไมควรเกิน 1,800 มิลลิกรัมตอวัน (Lacy และคณะ, 2006)  
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NAC สามารถเปนกรดอะมิโนเพื่อนําไปสังเคราะหกลูตาไทโอนภายในเซลลตามระบบ
ธรรมชาติของรางกายได (Rahman, 2005; Sen และ Packer, 2000) หรือจัดเปนสารต้ังตนของกลูตา
ไทโอนท่ีสามารถทําใหระดับของกลูตาไทโอนเพิ่มสูงข้ึนในเซลลและเนื้อเยื่อรางกายได นั่น
หมายความวา การไดรับกรดอะมิโน NAC สามารถเพ่ิมระดับของกลูตาไทโอนในรางกายไดดีกวา
การรับประทานกลูตาไทโอนโดยตรง เพราะการรับประทานกลูตาไทโอนน้ันจะมีการดูดซึมเขาสู
รางกายผานทางเดินอาหารไดไมดีเทาท่ีควร อีกท้ังบางการศึกษาวิจัยพบวา NAC จะถูกดูดซึมเขาสู
เซลลไดงายกวากลูตาไทโอน (Traber และคณะ, 1992) เนื่องจากการสังเคราะหกลูตาไทโอนใน
ระดับเซลลจะเปนตัวสําคัญท่ีสุดในการกําจัดอนุมูลอิสระและกําจัดสารพิษในเซลลตาง ๆ ของ
รางกาย และสารหมูไทออล (thiol group) ในกลูตาไทโอนก็เปนตัวสําคัญท่ีชวยปองกันเซลลถูก
ทําลายได โดยความสําคัญของ NAC นอกจากความเปนสารตานอนุมูลอิสระ (antioxidant) ท่ีดี 
ปองกันไมใหอนุมูลอิสระทํารายเซลลในรางกาย สามารถทําลายสารกอมะเร็งและสารกลายพันธุ 
และชวยบํารุงและปองกันตับจากสารตาง ๆ ท่ีจะไปสะสมในตับแลว ยังพบวาสามารถชวยลดภาวะ
กลามเนื้อลา (muscle fatigue) (Reid, 2008) ไดดวย โดยสามารถสรุปเกี่ยวกับของ NAC ไดดังนี้ 

- เปนกรดอะมิโน (amino acids) ชนิดหนึ่งท่ีพบในอาหารและรางกายสามารสังเคราะห
ไดจากกรดอะมิโน แอล-ซิสทีอีน (L-cysteine) 

- เปนสารต้ังตนในการสังเคราะหสาร GSH ในรางกาย ซ่ึงมีคุณสมบัติเปนสารตาน
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน ชวยปกปองเซลลจากการทําลายของอนุมูลอิสระ (free radicals) 

- ชวยกระตุนระบบภูมิคุมกันของรางกาย 
- ชวยบํารุงและปกปองเซลลตับ (hepatoprotectant) จากการถูกทําลายโดยสารพิษและ

สารเคมีชนิดตาง ๆ 
- มีคุณสมบัติละลายเสมหะ (mucolytic) ใชไดดีในผูท่ีมีภาวะหลอดลมอักเสบเร้ือรัง 

(chronic bronchitis)  
- ใชในขนาดสูง เพ่ือถอนพิษผูปวยท่ีไดรับยาพาราเซตามอนเกินขนาด (ควรอยูภายใต

การดูแลของแพทย) 
มีหลายการศึกษาท่ีพบถึงผลของ NAC ท่ีมีตอภาวะออกซิเดทีฟสเตรสและการอักเสบหรือ

บาดเจ็บของเซลล อธิบายไดดังนี้ คือ NAC ชวยยับยั้งการเกิด endothelial adhesion ของโมเลกุล 
และยับยั้งการถูกทําลายจากอนุมูลอิสระ peroxynitite ท่ีสัมพันธกับภาวะขาดเลือดไปเล้ียง 
(ischemia) และภาวะท่ีไดรับเลือดมาเล้ียงอีกคร้ังหนึ่งหลังจากท่ีขาดเลือดมาระยะหน่ึงของเซลล 
(reperfusion) (Cuzzocreaa และคณะ, 2000) และ NAC สามารถลดอาการอักเสบของโรคปอดอุด
กั้นเร้ือรัง (COPD) ไดดวยการไปยับยั้ง pro-inflammatory transcription factor NF-kB และการไป
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สงเสริมการทํางานของ GSH ใหดีข้ึน (Dekhuijzen, 2004) อีกท้ัง NAC ยังไปสกัดกั้น inducible 
form ของเอนไซมท่ีใชในการสรางอนุมูลอิสระชนิดไนตริกออกไซด (nitric oxide synthetase) ท่ี
เกิดข้ึนจาก cytokine ท่ีทําใหเกิดการอักเสบ โดยการไปยับยั้งการทํางานของเอนไซม NF-kB ซ่ึงจะ
ไปสงผลใหเกิดการหล่ังสาร TNF-∝ ลดลง รวมถึงภาวะการติดเช้ือและภาวะออกซิเดทีฟสเตรสให
เกิดลดลงดวย นอกจากนี้ NAC จะถูกใชในการสราง oxidative phosphorylation complexes ท่ีอยู
ภายในไมโตคอนเดรียข้ึนมาใหม โดยอาศัยการทํางานของหมูซัลไฮดริล (sulfhydryl group) ท่ีมีอยู
ใน NAC มากกวาผลของการเปนสารตานอนุมูลอิสระ และ NAC สามารถปองกันเซลลจากการถูก
ทําลายดวยอนุมูลอิสระไดโดยการทํางานของตัวกําจัดอนุมูลอิสระโดยตรง (direct radical 
scavenger) มากกวาผลจากการทํางานของ GSH (Neal และคณะ, 2003) 

สวนเร่ืองผลของการใชสารตานอนุมูลอิสระเพ่ือชะลอการลาในคนท่ีมีสุขภาพดีนั้นเปน
ความจริง แตก็ข้ึนอยูกับประสิทธิภาพทางดานชีวเคมีของสารตานอนุมูลอิสระดวย ผลิตภัณฑท่ีเปน
สารตานอนุมูลอิสระ ไมวาจะเปนวิตามินซี วิตามินอี และเบตาแคโรทีน สามารถลดปริมาณสาร
ชีวเคมีท่ีบงบอกถึงภาวะออกซิเดทีฟสเตรสขณะออกกําลังกายได แตไมสามารถยับยั้งอาการลาได 
โดยเฉพาะในมนุษย (Goldfarb, 1999; Powers และคณะ, 2004) เอนไซมตานอนุมูลอิสระถือเปนตัว
บัฟเฟอรอนุมูล ROS ไดเปนอยางดี จากกระบวนการหดตัวของกลามเนื้อจะทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในกลามเน้ือลายข้ึน โดยจะมีการเหนี่ยวนําใหเสนใย
กลามเน้ือเพิ่มอัตราการสรางอนุมูลใหมากข้ึนกวาขณะพัก ซ่ึงอนุมูล ROS จะถูกสรางไดจากหลาย
แหงภายในเสนใยกลามเน้ือลาย  การเพิ่มข้ึนของการดูดซับออกซิเจนของรางกาย  (oxygen 
consumption) จะทําใหออกซิเจนในเนื้อเยื่อขณะออกกกําลังกายลดลง โดยเฉพาะผลจากการเกิด
อนุมูล ROS (Clanton, 2007)  

เม่ือกลามเน้ือมีการทํางานหรือเกิดการหดตัวก็จะมีการสรางอนุมูลอิสระ ซ่ึงประกอบดวย 
reactive oxygen species (ROS) และ reactive nitrogen species (RNS) จากหลากหลายแหลงภายใน
เซลลกลามเนื้อมากข้ึน ในภาวะปกติ อนุมูลอิสระจะตรวจพบภายในกลามเนื้อไดในระดับตํ่า แตจะ
ตรวจพบระดับอนุมูลท่ีสูงข้ึนไดในขณะท่ีกลามเนื้อหดคลายตัว โดยอนุมูล RNS จะมีผลทําใหการ
สรางแรงของกลามเนื้อลดลง (depress force production) แตไมสงผลใหเกิดการลาของกลามเนื้อใน
คนท่ีมีสุขภาพดี ในทางตรงกันขาม อนุมูล ROS จะทําใหเกิดการลาของกลามเนื้อข้ึน โดยเม่ือมนุษย
ไดรับ NAC เขาไปแลวจะไปชวยใหเกิดการสราง GSH ข้ึน สงผลใหไปลดการเกิดภาวะออกซิเดชัน
ของเซลลและชวยชะลอการลาของกลามเน้ือได จนทําใหความสามารถในการออกกําลังกายดีข้ึน 
(Ferreira และ Reid, 2008) เนื่องจาก GSH ประกอบดวยกรดอะมิโนสามตัวรวมกันคือ กลูตาเมท 
(glutamate) ไกลซีน (glycine) และซิสทีอีน (cysteine) ซ่ึงซิสทีอีนจะมีอยางจํากัดในการสราง GSH 
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มีสารประกอบสองตัวท่ีมักใชในการเพิ่มปริมาณสารซิสทีอีนและการสราง GSH นั่นคือ กรดอัลฟา
ไลโพอิก (∝-lipoic acid) และ NAC โดยการไดรับ ∝-lipoic acid เขาไปในรางกายไมไดมีผลตอ
การลาของกลามเนื้อเลย ดังนั้น NAC จึงเปนตัวการสําคัญในวงจรของการสราง GSH เพ่ือชวยใน
เร่ืองการชะลอการลา (Coombes และคณะ, 2001) จากการที่ NAC เปนกรดอะมิโนชนิดซิสทีอีน (ท่ี
มีสารหมูไทออลเปนองคประกอบ) ท่ีมีอยูอยางจํากัดในรางกาย ซ่ึงอะตอมไฮโดรเจนของหมูไท
ออล [thiol; เชน –SH (sulfhydryl)] จะมีคุณสมบัติในการตานอนุมูลอิสระ ทําให NAC สามารถ
ตอบสนองตอสารอนุมูลอิสระอยาง ROS และ RNS ไดโดยตรง เนื่องจาก NAC จะไปสงเสริม
กระบวนการสราง GSH ไดดวยการทํางานของซิสทีอีนนั่นเอง (Khanna และคณะ, 1999; Sen, 
1999; Coombes และคณะ, 2001) 

เนื่องจาก NAC จะมีคาคร่ึงชีวิตของยา (elimination half-life) ท่ีส้ัน คือเฉล่ีย 5.6 ช่ัวโมงใน
การบริหารยาโดยการรับประทาน สวนคาคร่ึงชีวิตของยาหลังจากการบริหารแบบฉีดเขาเสนเลือด
ดํา (intravenous) จะมีคาท่ีส้ันกวา คือ 2.27 ช่ัวโมงเทานั้น (Lacy และคณะ, 2006) ซ่ึงปริมาณ NAC 
ท่ีใชในงานวิจัยในมนุษยก็มีการใชในปริมาณและวิธีการที่แตกตางกันไป อาทิเชน 150 มิลลิกรัมตอ
น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมทางเสนเลือดดําโดยตรง หรือการรับประทาน (oral ingestion) นอกจากนี้ไดมี
การศึกษาผลขางเคียง (adverse affects) ในมนุษยท่ีมีสุขภาพแข็งแรง (healthy men) พบวาการใช
ปริมาณ NAC ท่ีสูงเกินไปถึง 140 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม หรือ 8,000 มิลลิกรัมในคน
น้ําหนักเฉลี่ย 60 กิโลกรัม จะพบอาการตาง ๆ ตามระยะเวลาหลังรับประทาน NAC ได โดยเฉพาะ
ในชวงเวลา 1 นาทีแรก จะมีอาการ เหง่ือออก ปากแหง นอนไมหลับ คล่ืนไส และหลังจาก
รับประทานไปแลวนาน 2 นาที อาจพบอาการวิงเวียนศีรษะ คล่ืนไส ทองเสีย และหลังจากนั้น 3 
นาที อาจพบวิงเวียนศีรษะ ปวดทอง ทองเสียได แตหลังจาก 3 นาทีท่ีรับประทาน NAC ไปแลว 
อาการดังกลาวจะหายไปหมด (Matuszczak และคณะ, 2005)  นอกจากนี้ ไดมีการศึกษาผลของ 
NAC ในรูปแบบเม็ดในคนสุขภาพแข็งแรง พบวาหลังจากท่ีไดรับประทาน NAC ในปริมาณ 600 
มิลลิกรัม ปริมาณของ NAC ในกระแสเลือดจะสูงสุด ใน 60 นาที เหลือประมาณ 8.1 μmol/L  และมี
ปริมาณของซิสทีอีนในเลือดสูงถึง 21.2  μmol/L และจะคอย ๆ ลดลง โดยถูกขับออกทางไตในท่ีสุด 
(Tsikas และคณะ, 1998) และจากการรวบรวมงานวิจัยทางคลินิกของ Sadowska และคณะ (2007) 
แสดงใหเห็นวา การใช NAC ในระยะส้ัน (short effects) ในมนุษย ไดแก กลุมผูปวยในหอ
ผูปวยหนัก (ICU patients) ในปริมาณ 300 มิลลิกรัม จํานวน 3 คร้ังตอวัน นาน 8 วันหรือ 6 กรัมตอ
วันทางเสนเลือด หรือผูปวยท่ีมีภาวะหายใจลมเหลวเฉียบพลัน (ARDS) ในปริมาณ 190 มิลลิกรัมตอ
น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมตอวันหรือ 1,240 มิลลิกรัมในคนนํ้าหนัก 60 กิโลกรัม ทางเสนเลือดดํา ซ่ึงผล
การศึกษาพบวา ทําใหกระบวนการฟาโกไซโตซิส (phagocytosis) ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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หลังไดรับ NAC ไปแลวอยางนอย 5 วัน รวมท้ังไดมีการศึกษาผลในระยะเวลานาน (chronic 
effects) ในกลุมผูปวยโรคปอดอุดกั้นเร้ืองรัง (COPD) ในปริมาณ 1,200 มิลลิกรัมตอวัน เปนเวลา
ติดตอกันนาน 2 เดือน พบวาปริมาณไฮโดรเจนเปอรออกไซดลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หรือ
การใชในปริมาณ 600 มิลลิกรัมตอวันในระยะส้ันเพียง 5 วัน พบวาระดับของ GSH ในเลือดเพ่ิมข้ึน 
รวมไปถึงงานวิจัยในคนปกติท่ีมีสุขภาพแข็งแรงท่ีระดับ 600 มิลลิกรัมตอวันนานถึง 14 สัปดาห 
พบวาทําใหเกิดกระบวนการฟาโกไซโตซิสเพิ่มข้ึน มีปริมาณอนุมูลอิสระ (superoxide radical) 
ลดลง และยังทําใหเอนไซมกลูตาไทโอน เปอรออกซิเดส (glutathione peroxidase) ท่ีชวย GSH 
ทํางานใหมากข้ึนไดอยางมีนัยสําคัญ 
 จะเห็นวา การใช NAC ในปริมาณ 600 มิลลิกรัมตอวันจะแสดงผลหลังจากท่ีได
รับประทานไปแลวเปนเดือน ดังนั้น การศึกษาในระยะเวลาท่ีส้ันประมาณ 1 สัปดาห หากใช NAC 
ปริมาณ 1,200 มิลลิกรัมตอวัน นาจะนํามาประยุกตใชในการศึกษาคร้ังนี้ 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

Antoni และคณะ (2005) ไดทําการศึกษาการตอบสนองของสารตานอนุมูลอิสระ 
(antioxidant) ตอภาวะออกซิเดทีฟสเตรสท่ีเพิ่มข้ึนจากการออกกําลังกายอยางหนักจนลา 
(exhaustive exercise) โดยทําการศึกษาในอาสาสมัครชายจํานวน 8 คน ใหทําการออกกําลังกายดวย
การปนจักรยานเปนระยะทาง 171 กิโลเมตร ซ่ึงผูเขารวมท้ังหมดใชเวลาในการปน 270+12 นาที 
แลวทําการเจาะตัวอยางเลือดเพื่อสงตรวจวัดสารคือเอนไซมตานอนุมูลอิสระ ระดับเลือดท่ีใชในการ
ออกซิไดซกลูตาโทโอน วิตามิน และแคโรทีนอยด ท้ังในกอน หลังการออกกําลังกายทันที 3 ช่ัวโมง
หลังออกกําลังกาย และในเชาของวันรุงข้ึนหลังออกกําลังกาย ผลการทดลองพบวามีเอนไซมตาน
อนุมูลอิสระกลูตาโทโอนเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

Demirbag และคณะ (2005) ไดทําการศึกษาผลของ Treadmill exercise test ท่ีมีผลตอสาร
ตานอนุมูลอิสระและความเสียหายของ DNA โดยทําการศึกษาในคนสุขภาพดีท่ีไมไดเปนนักกีฬา
จํานวน 113 คน โดยวัดคาอนุมูลอิสระชนิด Total peroxide สารตานอนุมูลอิสระ และวิตามินซีใน
เลือด กอนและหลังการออกกําลังกายดวยการวิ่งบนสานพาน ผลพบวาหลังการออกกําลังกาย Total 
peroxide และปริมาณของ Lactate มีคาเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญ (Bloomer และ Cole, 2009) ขณะท่ี
สารตานอนุมูลอิสระและวิตามินซีลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตความเสียหายตอ DNA เพิ่มข้ึน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 Vassilakopoulos และคณะ (2003) ไดทําการศึกษาผลของวิตามินรวม (วิตามินอี วิตามินซี 
และวิตามินเอ) เปนเวลา 60 วัน ในกลุมคนสุขภาพดีท่ีไมไดเปนนักกีฬาจํานวน 6 ราย พบวาหลัง
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การไดรับวิตามินรวม ทําใหปริมาณของ IL-6 และ TNF-alpha หลังจากใหวิ่งบนลูวิ่งไฟฟาเปนเวลา 
45 นาทีท่ีระดับความหนัก 70% ของ VO2 max จํานวน 2 รอบ มีคาลดลงอยางมีนัยสําคัญ  
 Pedersen และคณะ (2004) แสดงใหเห็นวา IL-6 เปนสารท่ีหล่ังออกมาจากกลามเนื้อขณะ
ออกกําลังกายหรือขณะท่ีกลามเน้ือมีการหดตัว เพ่ือกระตุนการสลายไขมันหรือไกลโคเจน รวมไป
ถึงควบคุมการหล่ังสาร TNF-alpha ซ่ึงเกี่ยวของกับกระบวนการอักเสบในกลามเนื้อ นอกจากนี้แลว 
IL-6 ท่ีเกิดข้ึนในขณะออกกําลังกายมีสวนสําคัญท่ีไดรับการกระตุนของแคลเซียม (Ca2+) (Febbraio 
และ Pedersen, 2002) และเม่ือรางกายมีอาการผิดปกติระบบภูมิคุมกันของรางกายจะกระตุนให T-
cell ผลิตโปรตีน Interleukin 1, 2 เพื่อชวยระงับสารกระตุนการอักเสบท่ีเกิดข้ึนได 

Sen และคณะ (1994) ไดศึกษาประสิทธิผลของการใช NAC ในอาสาสมัครเพศชาย 9 ราย 
ท่ีปริมาณ 800 มิลลิกรัมตอวัน (200 มิลลิกรัมตอเม็ด ทาน 4 คร้ังตอวัน) ติดตอกัน 2 วัน และทานอีก 
800 มิลลิกรัมในเชาของวันท่ีทําการทดสอบ จากนั้นใหทดสอบโดยการออกกําลังกายอยางหนักเปน
เวลา 30 นาที พบวา NAC ไมไดทําใหปริมาณของสาร GSH, MDA หรือ PSC ในเลือดมีการลดลง
หลังออกกําลังกายไปแลว 45 นาที เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมท่ีไมไดรับ NAC เลย 

Medved และคณะ (2004) ไดศึกษาผลของการให NAC ในปริมาณ 125 มิลลิกรัมตอช่ัวโมง
ตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม เปนเวลา 15 นาที และปริมาณ 25 มิลลิกรัมตอช่ัวโมงตอน้ําหนักตัว 1 
กิโลกรัม เปนเวลา 20 นาทีตอ โดยฉีดเขาทางเสนเลือดดํา ในคนปกติเพศชายจํานวน 8 คน จากน้ัน
ใหออกกําลังกายดวยการปนจักรยานเปนเวลา 45 นาที ท่ีความหนัก 71%VO2 max แลวตอดวยการ
ออกกําลังกายอยางหนักจนลา ท่ีความหนัก 92%VO2 max พบวา ระยะเวลาในการวิ่งจนกระท่ังลา
เพิ่มข้ึน 26.3 + 9.1% และปริมาณของ NAC ในกลามเนื้อเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญเม่ือเทียบกับกลุม
ควบคุมท่ีไดรับยาหลอก (placebo) 
 Black และคณะ (2004) ไดศึกษาประสิทธิผลของ NAC ในคนปกติและคนไขโรคปวดอุด
กั้นเร้ือรัง (COPD) ในปริมาณ 600 มิลลิกรัมตอวัน นาน 7 วัน พบวาไมชวยในแงการเปล่ียนแปลง
ของสรีรวิทยาของระบบหายใจแตอยางใด 
 Bridgeman และคณะ (1994) ไดศึกษาการใช NAC ระยะส้ันในปริมาณ 1,200 มิลลิกรัมตอ
วันในผูปวยโรคปอดอุดกั้นเร้ืองรัง (COPD) นาน 5 วัน พบวาทําใหกระบวนการฟาโกไซโตซิส 
และการเกิด H2O2 ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และทําใหปริมาณซิสทีอีนและ GSH ในกระแส
เลือดเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 Urban และคณะ (1997) ไดทําการศึกษาในคนปกติท่ีมีสุขภาพแข็งแรง พบวาการใช NAC 
ในปริมาณ 600 มิลลิกรัมตอวัน เปนระยะเวลา 14 สัปดาห ทําใหมีกระบวนการฟาโกไซโตซิส



24 
 

เพ่ิมข้ึน มี superoxide radical ลดลง รวมไปถึงทําใหกลูตาไทโอน เปอรออกซิเดส (glutathione 
peroxidase) ทํางานดีข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

Matuszczak และคณะ (2005) ไดศึกษาประสิทธิผลของ NAC ในคนท่ีเปนอาสาสมัคร ใน
ปริมาณ 150 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม พบวาสามารถชวยเพิ่มจํานวนคร้ังในการบีบมือ 
(hand grip) ใหเพิ่มข้ึนไดอยางมีนัยสําคัญ ประมาณ 15% แสดงใหเห็นวา NAC สามารถชวยใหเกิด
สมดุลของ GSH ในรางกายขณะท่ีมีการออกกําลังกายได และอาจชวยลดภาวะการลาของกลามเนื้อ
ขณะออกกําลังกายดวยการวัดบีบมือซํ้า ๆ ได ซ่ึงสนับสนุนวาการลาของกลามเนื้อเกิดจากภาวะออก
ซิเดทีฟสเตรสท่ีเกิดข้ึนในรางกาย  

McKenna และคณะ (2006) ไดศึกษาประสิทธิผลของ N-acetyl cysteine (NAC) ในการลด
ภาวะการลา (muscle fatigue) ในนักกีฬา 8 ราย โดยดูการควบคุมการทํางานของ Na+-K+ pump ของ
กลามเนื้อ จากพ้ืนฐานความรูท่ีวา ROS มีสวนทําให Na+-K+ pump activity ทํางานลดลง และเกิด
การลาของกลามเนื้อลายข้ึนได ผลการศึกษาพบวา NAC สามารถลดอาการลาของกลามเน้ือไดเม่ือ
เทียบกับกลุมควบคุมท่ีไดรับการฉีดน้ําเกลือเขาเสนเลือดแทน NAC โดยชวยเสริมสรางการทํางาน
ของ  K+ regulation ใหดีข้ึน และสัมพันธกับหลักการเกิดอาการลาท่ีมาจากอนุมูลอิสระชนิด ROS 
ดวย 

Ferreira และ Reid (2008) พบวาเม่ือกลามเนื้อมีการทํางานหรือเกิดการหดตัวก็จะมีการ
สรางอนุมูลอิสระ ซ่ึงประกอบดวย reactive oxygen species (ROS) และ reactive nitrogen species 
(RNS) จากหลาย ๆ แหลงภายในเซลลมากข้ึน โดย RNS จะมีผลทําใหการสรางแรงของกลามเนื้อ
ลดลง (depress force production) แตไมสงผลใหเกิดการลาของกลามเน้ือท่ีมีสุขภาพดี ในทาง
ตรงกันขาม ROS จะทําใหเกิดการลาของกลามเนื้อข้ึน โดยเม่ือมนุษยไดรับ NAC เขาไปแลวจะชวย
ไปลดการเกิดภาวะออกซิเดชันของเซลลและชะลอการเกิดอาการลาของกลามเนื้อได ซ่ึงจะสงผลให
มีความสามารถ (performance) ในการออกกําลังกายดีข้ึน 

จากขอมูลงานวิจัยท่ีผานมาพบวา การศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของ NAC ในดานการออก
กําลังกายมีนอยมาก รูปแบบการศึกษายังไมชัดเจน โดยเฉพาะในเร่ืองของระยะเวลาในการใช NAC 
ซ่ึงอาจส้ันเกินไป ปริมาณท่ีใชก็ยังไมชัดเจน แตจากหลักฐานทางดานพิษวิทยาแลว จากใบกํากับยา
ของ NAC พบวาไดแนะนําใหใชในปริมาณ 600 มิลลิกรัมตอวันเปนอยางตํ่า ดังน้ันในการศึกษาคร้ัง
นี้ จึงสนใจศึกษาผลของ NAC ในปริมาณสูงสุดท่ีไมเกิดพิษตอรางกายคือ 1,200 มิลลิกรัมตอวัน 
เปนระยะเวลาติดตอกันนาน 1 สัปดาห เพราะระยะเวลาข้ันตํ่า 5 วัน นาจะใหผลเชนเดียวกับท่ีมีงาน
ศึกษามากอนหนานี้ แตในการศึกษาน้ี ตองการใหมีการสะสมหรือมีการนําไปสรางกลูตาไทโอน 
(GSH) ในรางกายในระดับเซลล เนื่องจาก GSH ท่ีจะมีการสรางท่ีตับตองใชระยะเวลาอยางนอย 1 
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สัปดาห  โดยจะทําการเปรียบเทียบปริมาณสารคือ Lactate และสารไซโตคายนในกระบวนการ
อักเสบคือ TNF-alpha และ Total creatine kinase คาดัชนีการลาของกลามเน้ือตนขาดานหนา 
(Quadriceps fatigue index) รวมไปถึงสมรรถภาพทางกายจากการประเมินคาความสามารถในการ
ใชออกซิเจนโดยรวม (gross VO2) กอนและหลังการไดรับ NAC ในปริมาณดังกลาว ท้ังกอนและ
หลังการออกกําลังกายอยางหนักระยะส้ัน   
 


