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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 

 จากการวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาผลของการใช N-acetylcysteine (NAC) ตอการ
เปล่ียนแปลงของภาวะการบาดเจ็บและการลาของกลามเนื้อ จากการออกกําลังกายอยางหนักระยะ
ส้ันเฉียบพลัน ในอาสาสมัครเพศชายท่ีไมไดเปนนักกีฬาหรือออกกําลังกายไมสมํ่าเสมอติดตอกัน
อยางนอย 3 คร้ังตอสัปดาหท่ีมีอายุระหวาง 20-24 ป การประเมินภาวะการบาดเจ็บและการลาของ
กลามเน้ือจากการวัดปริมาณสารชีวเคมีในเลือด ไดแก ทูเมอร แนคโคติก แฟกเตอร แอลฟา (tumor 
necrotic factor alpha: TNF-alpha) และคลีเอตีน ไคเนส (creatine kinase: CK) เพื่อดูการ
เปล่ียนแปลงของภาวะการอักเสบหรือการบาดเจ็บของกลามเนื้อ และการเปล่ียนแปลงของแลคเตด 
(lactate) และคาดัชนีการลาของกลามเน้ือตนขาดานหนา (quadriceps fatigue index) เพื่อดูการ
เปล่ียนแปลงของภาวะการลาของกลามเนื้อ รวมไปถึงคาความสามารถในการใชออกซิเจนโดยรวม 
(gross VO2)  
 ในการวิจัยคร้ังนี้ มีอาสาสมัครเพศชายท่ีไมไดเปนนักกีฬา หรือออกกําลังกายไมเกิน 3 คร้ัง
ตอสัปดาหเขารวมจํานวนท้ังหมด 29 คน แบงเปน 2 กลุมดวยวิธีการสุมแบบบล็อก (block 
randomization) โดยกลุมทดลองท่ีไดรับ NAC มีจํานวน 16 คน และกลุมควบคุมที่ไมไดรับ NAC 
จํานวน 13 คน โดยกอนเร่ิมการทดลอง พบวาท้ังสองกลุมการศึกษามีคาเฉล่ียของอายุ น้ําหนัก 
สวนสูง และดัชนีมวลกาย (body mass index: BMI) ไมแตกตางกันในทางสถิติ รวมถึงผูเขารวม
การศึกษาท้ังหมดมีคาดัชนีมวลกายอยูในชวงปกติ (18.5-14.9 กิโลกรัมตอเมตร²) ดังแสดงในตาราง 
1 และมีคาความสมบูรณของเม็ดเลือดตาง ๆ (complete blood count: CBC) อยูในภาวะปกติเชนกัน 
ดังแสดงในตาราง 2  
 
ตาราง 1  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลท่ัวไป ของผูเขารวมการศึกษาท้ังหมด 

กลุม จํานวน  
(คน) 

อายุ  
(ป) 

น้ําหนกั  
(กิโลกรัม) 

สวนสูง  
(เซนติเมตร) 

ดัชนีมวลกาย  
(กิโลกรัมตอเมตร²) 

ควบคุม 13 19.08 ± 1.04 62.08 ± 8.30 170.69 ± 4.70 21.34 ± 3.14 
ทดลอง 16 20.69 ± 0.79 62.69 ± 9.80 171.97 ± 4.43 21.14 ± 2.74 



34 
 

ตาราง 2  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด คาสูงสุด และคาปกติของความสมบูรณ
ของเม็ดเลือด (complete blood count: CBC) ของผูเขารวมการศึกษาท้ังหมด 

 
ขอมูล 

กลุมควบคุม (n=13) กลุมทดลอง (n=16)  
คาปกติ MEAN ± SD 

(MIN-MAX) 
MEAN ± SD 
(MIN-MAX) 

White Blood Cell 
(10³/μL) 

6.84 ± 1.12 
(4.20-9.00) 

6.04 ± 1.16 
(4.80-7.90) 

5 - 10 

Red Blood Cell 
(10�/μL) 

56.81 ± 0.61 
(49.20-66.00) 

54.69 ± 0.40 
(49.70-61.90) 

38 - 53 

Hemoglobin 
(g/dL) 

14.65 ± 1.38 
(11.70-16.80) 

15.45 ± 0.70 
(14.10-16.40) 

10 - 16 

Hematocrit 
(%) 

45.31 ± 3.54 

(37.10-50.90) 
47.46 ± 2.13 
(43.70-50.90) 

36 - 50 

Platelet 
(10³/μL) 

318.85 ± 64.7 
(185.00-428.00) 

246.50 ± 49.68 
(155.00-354.00) 

140 - 440 

Neutrophil 
(%) 

59.45± 7.56 

(49.90-72.10) 
34.29 ± 18.12 
(5.60-67.00) 

40 - 75 

Lymphocyte 
(%) 

32.98 ± 7.74 

(17.70-43.00) 
53.81 ± 18.22 
(22.80-86.60) 

25 - 35 

Monocyte 
(%) 

3.76 ± 1.21 
(1.60-5.50) 

6.80 ± 3.07 
(2.80-13.70) 

2 - 10 

Eosinophil 
(%) 

3.43 ± 3.63 
(1.00-12.10) 

3.22 ± 1.37 
(0.90-6.20) 

1 - 3 

Basophil 
(%) 

0.38 ± 0.22 
(0.10-0.80) 

1.88 ± 1.92 
(0.20-7.00) 

0 - 1 

 

ระยะเวลาการเก็บขอมูลจะถูกแบงออกเปน 2 ชวง คือชวงกอนและหลังการทดลอง โดย
ชวงกอนการทดลอง (วันท่ี 0) อาสาสมัครทุกคนจะไดรับการเจาะเลือดคร้ังท่ี 1 เพื่อตรวจวัดปริมาณ 
Lactate, Total creatine kinase และ TNF-alpha ขณะพัก และไดรับการประเมินความลาของ
กลามเนื้อตนขาดานหนาและคาความสามารถในการใชออกซิเจนโดยรวม จากน้ันจะไดรับการเจาะ
เลือดคร้ังที่ 2 หลังจากการออกกําลังกายอยางหนักระยะส้ันจบครบ 20 นาที แลวพักเปนเวลา 20 นาที 
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ในวันถัดมา กลุมทดลองจะเร่ิมรับประทาน NAC ในปริมาณ 1,200 มิลลิกรัมตอวัน เปนระยะเวลา 7 
วันติดตอกัน สวนกลุมควบคุมในชวงเวลา 7 วันนี้จะไมไดรับ NAC เม่ือเวลาผานไปครบ 7 วัน ก็จะ
เขาสูชวงหลังการทดลอง (วันท่ี 8) โดยอาสาสมัครทุกคนจะไดรับการเจาะเลือดคร้ังท่ี 3 และ 4 แลว
ประเมินความลาของกลามเนื้อตนขาดานหนาและคาความสามารถในการใชออกซิเจนโดยรวม ดวย
วิธีการเชนเดียวกับกอนไดรับ NAC  

เม่ือเสร็จส้ินการทดลองพบวา ผูเขารวมการศึกษาในกลุมทดลองท้ัง 16 รายไดทาน NAC 
หรือ FLUIMUCIL A600 จนครบ 7 วัน และการทํางานของตับอยูในภาวะปกติหลังจากทาน NAC 
ในปริมาณ 1,200 มิลลิกรัมตอวัน ตอเนื่องเปนระยะเวลา 1 สัปดาห จากการสอบถามหลังการทาน 
NAC คร้ังแรกพบวามี 8 รายท่ีไมมีอาการผิดปกติใด ๆ 3 รายมีอาการปวดทองและทองเสีย 4 รายมี
อาการวิงเวียนศีรษะและปวดทอง และ 1 รายมีอาการวิงเวียนศีรษะ โดยอาการดังกลาวไมพบหลัง
การทาน NAC คร้ังท่ี 2 ซ่ึงอาการดังกลาวถือเปนอาการขางเคียงท่ีเกิดข้ึนไดในชวงแรกของการ
ไดรับ NAC เขาไปในรางกาย (Matuszczak และคณะ, 2005)  

ตาราง 3 ไดแสดงถึงคาตัวแปรตาง ๆ ของอัตราการเตนของหัวใจขณะท่ีออกกําลังกายอยาง
หนักระยะส้ัน ท้ังกอนและหลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยคาประมาณ
ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด (predicted maximal heart rate) ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
ระหวางกลุมควบคุม (199.38 ± 1.78 คร้ังตอนาที) และกลุมทดลองท่ีไดรับ NAC (199.31 ± 0.19 
คร้ังตอนาที) และเม่ือคํานวณหาคาอัตราการเตนของหัวใจเปาหมาย (target heart rate) ของท้ังกลุม
ควบคุมและกลุมทดลองก็พบวามีคาใกลเคียงกัน (169.47 ± 1.52 และ 169.4 ± 0.16 คร้ังตอนาที 
ตามลําดับ, p>0.05) เม่ือเปรียบเทียบคาอัตราการเตนของหัวใจขณะพัก (resting heart rate) ในชวง
กอน (วันท่ี 0) และหลัง (วันท่ี 8) การทดลอง พบวาในกลุมควบคุมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
(86.85 ± 3.11 และ 94.00 ± 2.74 คร้ังตอนาที, p = 0.018) แตในกลุมทดลองท่ีไดรับ NAC ไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ (85.68 ± 2.80 และ 88.31 ± 2.47 คร้ังตอนาที, p = 0.345) เม่ือออกกําลังกายไป
แลวพบวาคาอัตราการเตนของหัวใจเปาหมายหรือคาอัตราการเตนของหัวใจขณะหยุดออกกําลังกาย 
ของกลุมควบคุม ในวันท่ี 0 และ 8 มีคา 169.54 ± 2.36 และ 172.31 ± 1.21 คร้ังตอนาที ตามลําดับ 
ขณะท่ีกลุมทดลอง ในวันท่ี 0 และ 8 มีคา 169.12 ± 2.13 และ 172.94 ± 1.09 คร้ังตอนาที ตามลําดับ 
ซ่ึงไมมีความแตกตางกันทางสถิติท้ังในกลุมเดียวกันและตางกลุมการศึกษา อยางไรก็ตาม แมวาคา 
RPE ขณะหยุดออกกําลังกาย ท้ังในวันท่ี 0 และ 8 ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง มีคาไม
แตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) แตหลังจากการไดรับ NAC ของกลุมทดลอง พบวามีคาลดลงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับกอนการไดรับ NAC (p=0.003) ขณะท่ีกลุมควบคุมพบวาไมมี
ความแตกตางทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบระหวางวันท่ี 0 และ 8 (p=0.576) 
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ตาราง 3  แสดงคาตัวแปรตาง ๆ ของอัตราการเตนของหวัใจและคาระดับความเหนื่อย (RPE) ขณะที่ทําการออกกาํลังกายอยางหนักระยะสั้น (short heavy 
exercise) กอนและหลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 
กลุม 

Predicted 
MHR 

 
THR 

กอนการทดลอง (วันที่ 0) หลังการทดลอง (วันที่ 8) 
RHR HRstop RPEstop RHR HRstop RPEstop 

ควบคุม  
(n-13) 

199.38 (1.78) 
(178-202) 

169.47 (1.52) 
(151.3-171.7) 

86.85 (3.11) 
(66-106) 

169.54 (2.36) 
(148-178) 

13.46 (0.34) 
(11-15) 

94.00 (2.74) 
(77-108) 

172.31 (1.21) 
(157-178) 

13.77 (0.32) 
(11-15) 

ทดลอง  
(n=16) 

199.31 (0.19) 
(197-200) 

169.4 (0.16) 
(167.5-170.0) 

85.68 (2.80) 
(75-117) 

169.12 (2.13) 
(144-176) 

14.37 (0.31) 
(13-15) 

88.31 (2.47) 
(70-107) 

172.94 (1.09) 
(170-177) 

13.06 (0.34) 
(10-15) 

หมายเหต ุ

- MHR = maximal heart rate, THR = target heart rate at 85% MHR, RHR = resting heart rate, RPE = rating of perceived exertion, stop = stopped exercise 
- คาที่แสดงคือ mean (SE) สวนคาในวงเล็บที่อยูใตคาที่แสดงคือชวงของคาต่ําสุดและคาสูงสุด   

36 
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จากผลการศึกษาท่ีไดพบวา คาเฉล่ียของคาดัชนีความลาของตนขาดานหนา(fatigue index: 
FI) ของขาขางถนัดและคาความสามารถในการใชออกซิเจนโดยรวม (gross VO2) ท้ังกอนและหลัง
การทดลอง ในกลุมทดลองและกลุมควบคุม มีคาดังตารางท่ี 4 
 
ตาราง 4  แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุด และคาสูงสุดของคาดัชนี
ความลาของตนขาดานหนา (fatigue index: FI) และคาความสามารถในการใชออกซิเจนโดยรวม 
(gross VO2) กอนและหลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

ตัวแปร กลุมควบคุม (n=13) กลุมทดลอง (n=16) 
กอนการทดลอง 

(วันท่ี 0) 
หลังการทดลอง 

(วันท่ี 8) 
กอนการทดลอง 

(วันท่ี 0) 
หลังการทดลอง 

(วันท่ี 8) 
Fatigue index 

(%) 
80.50 (3.11) 

(62.21-99.38) 
86.07 (2.19) 

(71.84-96.35) 
81.42 (2.99) 

(53.80-97.22) 
90.67 (2.07)* 
(75.94-99.65) 

Gross VO2  
(ml/kg/min) 

36.03 (1.92) 
(24.14-52.01) 

34.58 (1.73) 
(24.13-42.22) 

38.32 (1.45) 
(33.21-52.01) 

41.14 (1.35) *# 
(33.02-52.01) 

หมายเหตุ   

- คาท่ีแสดงคือ mean (SE) สวนคาในวงเล็บดานใตคือชวงของคาตํ่าสุดและคาสูงสุด  
- * = p<0.05 เม่ือเปรียบเทียบกอนและหลังการทดลอง ในแตละกลุม (within group) โดยใชสถิติ 
Wilcoxon signed ranks test 
- # = p<0.05 เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม ภายหลังจากการไดรับ NAC โดยใชสถิติ Mann-
Whitney-U-Test 
 

จากตาราง 4 และภาพ 4 แสดงการเก็บขอมูลของคาเฉล่ียของคาดัชนีความลาของกลามเนื้อ
ตนขาดานหนาของขาขางท่ีถนัด และคาความสามารถในการใชออกซิเจนโดยรวมท่ีไดจากกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม จํานวน 2 คร้ัง คือกอนและหลังการทดลอง โดยกอนการทดลอง (วันท่ี 0) 
พบวา คาของดัชนีความลาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ เม่ือเปรียบเทียบระหวางกลุมควบคุมและ
กลุมทดลอง (80.50 ± 3.11 และ 81.42 ± 2.99 %, p=0.779) และคาความสามารถในการใชออกซิเจน
โดยรวมก็ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ เม่ือเปรียบเทียบระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 
(36.03 ± 1.92 และ 38.32 ± 1.45 %, p=0.351) 

เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียกอนและหลังการทดลอง ในกลุมเดียวกันดวย Wilcoxon signed 
ranks test พบวา หลังการไดรับ NAC (วันท่ี 8) คาเฉล่ียดัชนีความลาในกลุมทดลองเพ่ิมข้ึนอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติ (p=0.020) ขณะท่ีในกลุมควบคุมไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p=0.087) เม่ือ
เปรียบเทียบกับกอนการทดลอง และคาเฉล่ียความสามารถในการใชออกซิเจนโดยรวมในกลุม
ทดลองหลังการไดรับ NAC (วันท่ี 8) ก็มีคาเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.025) ขณะท่ีใน
กลุมควบคุมไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p=0.180) เม่ือเปรียบเทียบกับกอนการทดลอง 

เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียของดัชนีความลาและความสามารถในการใชออกซิเจนโดยรวม 
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมดวย Mann-Whitney-U-Test โดยหลังการไดรับ NAC (วันท่ี 8) 
พบวาคาเฉล่ียดัชนีความลาในกลุมทดลองมีคาเพิ่มข้ึนแตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.101) แต
ความสามารถในการใชออกซิเจนโดยรวมในกลุมทดลองมีคาเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p=0.010) เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมท่ีไมไดรับ NAC  

สวนคาเฉลี่ยของสารชีวเคมีในเลือดท่ีทําการวัดโดยการเจาะเลือดท้ัง 4 คร้ัง คือกอนและ
หลังการออกกําลังกายอยางหนักระยะส้ัน (short heavy exercise) ท้ังในชวงกอนและหลังการ
ทดลอง ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม มีคาดังตารางท่ี 5 

จากตาราง 5 แสดงปริมาณสารชีวเคมีในเลือด ไดแก แลคเตด (lactate) ทูเมอร แนคโคติก 
แฟกเตอร แอลฟา (tumor necrotic factor alpha: TNF-alpha) และคลีเอตีน ไคเนส (creatine kinase: 
CK) ท่ีไดจากกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนและหลังการออกกําลังกายอยางหนักท้ังกอนและ
หลังการทดลอง รวมจํานวน 4 คร้ัง ผลท่ีไดพบวา  

คาเฉล่ียของ Lactate กอนการออกกําลังกาย ท้ังในวันท่ี 0 และวันท่ี 8 ในกลุมควบคุม (1.96 
± 0.35 และ 2.06 ± 0.48 mmol/L) ไมมีความแตกตางกันทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมทดลอง 
(1.91 ± 0.32 mmol/L, p=0.919 และ 2.05 ± 0.43 mmol/L, p=982) โดยไมพบความแตกตางทางสถิติ
หลังการออกกําลังกายท้ังในวันท่ี 0 และ 8 เม่ือเปรียบเทียบระหวางกลุมการศึกษา สวนคา Lactate 
หลังการออกกําลังกาย ในวันท่ี 0 ทั้งกลุมควบคุม (จาก 1.96 ± 0.35 เปน 3.67 ± 0.74 mmol/L, 
p=0.049) และกลุมทดลอง (จาก 1.91 ± 0.32 เปน 3.72 ± 0.66 mmol/L, p=0.029) มีคาเพิ่มข้ึนเม่ือ
เปรียบเทียบกับกอนออกกําลังกายในวันเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนในวันท่ี 8 กลุม
ควบคุม มีคาเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับกอนออกกําลังกายในวันเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(จาก 2.06 ± 0.48 เปน 3.84 ± 0.61 mmol/L, p=0.034) แตกลุมทดลอง มีคาเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบ
กับกอนออกกําลังกายในวันเดียวกันแตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (จาก 2.05 ± 0.43 เปน 2.72 ± 0.55 
mmol/L, p=0.353) (ตาราง 5 และภาพ 5) 
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ตาราง 5   แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด และคาสูงสุดของปริมาณ Lactate, Tumor necrotic factor alpha และ Creatine kinase 
ทั้งกอนและหลังการออกกําลังกายอยางหนักระยะสั้น (Short heavy exercise) กอนและหลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 
 

ตัวแปร 

กลุมควบคุม (n=13) กลุมทดลอง (n=16) 
กอนการทดลอง (วันที่ 0) หลังการทดลอง (วันที่ 8) กอนการทดลอง (วันที่ 0) หลังการทดลอง (วันที่ 8) 

กอนออกกําลัง
กายอยางหนัก 

(ครั้งที่ 1) 

หลังออกกําลัง 
กายอยางหนัก 

(ครั้งที่ 2) 

กอนออกกําลัง
กายอยางหนัก 

(ครั้งที่ 3) 

หลังออกกําลัง 
กายอยางหนัก 

(ครั้งที่ 4) 

กอนออกกําลัง
กายอยางหนัก  

(ครั้งที่ 1) 

หลังออกกําลัง 
กายอยางหนัก 

(ครั้งที่ 2) 

กอนออกกําลัง
กายอยางหนัก 

(ครั้งที่ 3) 

หลังออกกําลัง 
กายอยางหนัก 

(ครั้งที่ 4) 

Lactate 
(mmol/L) 

1.96 (0.35) 
(0.56-4.78) 

3.67 (0.74) # 
(0.34-7.45) 

2.06 (0.48) 
(0.11-6.12) 

3.84 (0.61) # 
(0.53-6.67) 

1.91 (0.32) 
(0.11-1.21) 

3.72 (0.66) # 
(0.11-11.30) 

2.05 (0.43) 
(0.45-6.12) 

2.72 (0.55) 
(0.23-6.34) 

TNF-∝ 
(pg/mL) 

1.76 (0.22) 
(0.78-3.12) 

5.71 (0.56) # 
(4.81-8.45) 

1.40 (0.15) 
(0.78-2.34) 

5.69 (0.52) # 
(2.56-7.65) 

1.87 (0.20) 
(0.87-3.56) 

6.93 (0.51) # 
(3.42-9.89) 

1.38 (0.14) * 
(0.67-2.12) 

5.07 (0.47)# * 
(2.12-9.48) 

CK 
(U/L) 

148.84 (14.07) 
(89-282) 

164.77 (16.06) # 
(90-290) 

147.69 (17.79) 
(87-310) 

163.92 (20.07) # 
(95-372) 

176.44 (12.68) 
(123-285) 

190.50 (14.48) # 
(111-301) 

137.75 (16.03) * 
(56-248) 

155.44 (18.09)# * 
(95-290) 

หมายเหตุ   

- คาที่แสดงคือ mean (SE) สวนคาในวงเล็บดานใตคือชวงของคาต่ําสุดและคาสูงสุด 
- # = p<0.05 เมื่อเปรียบเทียบกับกอนการออกกําลังกายอยางหนกัระยะสั้นในการทดสอบวันเดียวกัน ของแตละกลุมการศึกษา (within group) โดยใชสถิติ 
repeated measurement ANOVA test และ Least Significant Difference (LSD) test 
- * = p<0.05 เมื่อเปรียบเทียบกับกอนการทดลองของแตละกลุมการศึกษา (within group) โดยใชสถิติ repeated measurement ANOVA test และ Least 
Significant Difference (LSD) test 
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คาเฉล่ียของ TNF-alpha กอนการออกกําลังกาย ท้ังในวันท่ี 0 และวันท่ี 8 ในกลุมควบคุม 
(1.76 ± 0.22 และ 1.40 ± 0.15 pg/mL) ไมมีความแตกตางกันทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับกลุม
ทดลอง (1.87 ± 0.20 pg/mL, p=0.157 และ 1.38 ± 0.14 pg/mL, p=0.915) และไมพบความแตกตาง
ทางสถิติหลังการออกกําลังกายท้ังในวันท่ี 0 และ 8 เม่ือเปรียบเทียบระหวางกลุมการศึกษา สวน
คาเฉล่ียของ TNF-alpha หลังการออกกําลังกาย ในวันท่ี 0 ท้ังกลุมควบคุม (จาก 1.76 ± 0.22 เปน 
5.71± 0.56 pg/mL, p=0.000) และกลุมทดลอง (จาก 1.87 ± 0.20 เปน 6.93 ± 0.51 pg/mL, p=0.000) 
มีคาเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับกอนออกกําลังกายในวันเดียวกัน 
เชนเดียวกับในวันท่ี 8 ท้ังกลุมควบคุม (จาก 1.40 ± 0.15 เปน 5.69 ± 0.52 pg/mL, p=0.000) และ
กลุมทดลอง (จาก 1.38 ± 0.14 เปน 5.07 ± 0.47 pg/mL, p=0.000) มีคาเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติเม่ือเปรียบเทียบกับกอนออกกําลังกายในวันเดียวกัน อีกท้ัง ในกลุมทดลอง เม่ือเปรียบเทียบคา 
TNF-alpha กอนการออกกําลังกายในวันท่ี 8 มีคาลดลงเม่ือเทียบกับวันท่ี 0 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (จาก 1.87 ± 0.20 เปน 1.38 ± 0.14 pg/mL, p=0.006) และหลังการออกกําลังกายในวันท่ี 8 ก็มี
คาลดลงเม่ือเทียบกับวันท่ี 0 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (จาก 6.93 ± 0.51 เปน 5.07 ± 0.47 pg/mL, 
p=0.001) (ตาราง 5 และภาพ 6) 

และคาเฉล่ียของ CK ไมพบความแตกตางทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบระหวางกลุมการศึกษา 
ท้ังในวันท่ี 0 (กอนการออกกําลังกาย p=0.157 และหลังการออกกําลังกาย p=0.244) และในวันท่ี 8 
(กอนการออกกําลังกาย p=0.681 และหลังการออกกําลังกาย p=0.756) สวนคาเฉล่ียของ CK หลัง
การออกกําลังกาย ในวันท่ี 0 ท้ังกลุมควบคุม (จาก 148.84 ± 14.07 เปน 164.77 ± 16.06 U/L, 
p=0.032) และกลุมทดลอง (จาก 176.44 ± 12.68 เปน 190.50 ± 14.48 U/L, p=0.035) มีคาเพิ่มข้ึน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับกอนออกกําลังกายในวันเดียวกัน เชนเดียวกับในวันท่ี 8 
ท้ังกลุมควบคุม (จาก 147.69 ± 17.79 เปน 163.92 ± 20.07 U/L, p=0.015) และกลุมทดลอง (จาก 
137.75 ± 16.03 เปน 155.44 ± 18.09 U/L, p=0.004) มีคาเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเม่ือ
เปรียบเทียบกับกอนออกกําลังกายในวันเดียวกัน อีกท้ัง ในกลุมทดลอง เม่ือเปรียบเทียบคา CK กอน
การออกกําลังกายในวันท่ี 8 มีคาลดลงเม่ือเทียบกับวันท่ี 0 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (จาก 176.44 ± 
12.68 เปน 137.75 ± 16.03 U/L, p=0.010) และหลังการออกกําลังกายในวันท่ี 8 ก็มีคาลดลงเม่ือ
เทียบกับวันท่ี 0 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (จาก 190.50 ± 14.48 เปน 155.44 ± 18.09 U/L, p=0.007) 
(ตาราง 5 และภาพ 7) 
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ภาพ 3  แสดงการเปล่ียนแปลงคาเฉล่ียแรงหดตัวสูงสุดของกลามเน้ือตนขาดานหนาขางถนัดจาก
การวัดประเมินหาคาดัชนีการลา โดยเปรียบเทียบในชวงกอน (วันท่ี 0) และหลังการทดลอง (วันท่ี 
8) ท้ังกลุมควบคุมและกลุมทดลองท่ีไดรับ NAC  
 

 
ภาพ 4  แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของ FI และ Gross VO2 ท้ังชวงกอน (วันท่ี 0; ลายเสนแนว
ขวาง) และหลังการทดลอง (วันท่ี 8; ลายเสนแนวต้ัง) ระหวางกลุมควบคุม จํานวน 13 คน และกลุม
ทดลองท่ีไดรับ NAC 1,200 มิลลิกรัมตอวัน จํานวน 16 คน [* = p<0.05 เม่ือเปรียบเทียบกอนและ
หลังการทดลอง ในแตละกลุม, # = p<0.05 เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมภายหลังจากการ
ทดลอง] 
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ภาพ 5  แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของ Lactate ท้ังกอน (เสนโปรง) และหลังการออกกําลังกาย 
(เสนทึบ) ในระยะกอน (วันท่ี 0) และหลังการทดลอง (วันท่ี 8) ระหวางกลุมควบคุม จํานวน 13 คน 
และกลุมทดลองท่ีไดรับ NAC 1,200 มิลลิกรัมตอวัน จํานวน 16 คน [# = p<0.05 เมื่อเปรียบเทียบ
กับกอนการออกกําลังกายในการทดสอบวันเดียวกันของแตละกลุมการศึกษา] 
 

 
ภาพ 6  แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของ TNF-∝ ท้ังกอน (เสนโปรง) และหลังการออกกําลัง
กาย (เสนทึบ) ในระยะกอน (วันท่ี 0) และหลังการทดลอง (วันท่ี 8) ระหวางกลุมควบคุม จํานวน 13 
คน และกลุมทดลองท่ีไดรับ NAC 1,200 มิลลิกรัมตอวัน จํานวน 16 คน [# = p<0.05 เม่ือ
เปรียบเทียบกับกอนการออกกําลังกายในการทดสอบวันเดียวกันของแตละกลุมการศึกษา, * = 
p<0.05 เม่ือเปรียบเทียบกับกอนการทดลองของแตละกลุมการศึกษา] 
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ภาพ 7  แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของ CK ท้ังกอน (เสนโปรง) และหลังการออกกําลังกาย (เสน
ทึบ) ในระยะกอน (วันท่ี 0) และหลังการทดลอง (วันท่ี 8) ระหวางกลุมควบคุม จํานวน 13 คน และ
กลุมทดลองท่ีไดรับ NAC 1,200 มิลลิกรัมตอวัน จํานวน 16 คน [# = p<0.05 เม่ือเปรียบเทียบกับ
กอนการออกกําลังกายในการทดสอบวันเดียวกันของแตละกลุมการศึกษา, * = p<0.05 เม่ือ
เปรียบเทียบกับกอนการทดลองของแตละกลุมการศึกษา] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


