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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

จากการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใช N-acetylcysteine (NAC) ตอการ
เปล่ียนแปลงของภาวะการบาดเจ็บและการลาของกลามเนื้อ จากการออกกําลังกายอยางหนักระยะ
ส้ันเฉียบพลัน ในอาสาสมัครเพศชายท่ีไมไดเปนนักกีฬาหรือออกกําลังกายไมสมํ่าเสมอติดตอกัน
อยางนอย 3 คร้ังตอสัปดาห โดยศึกษาจากการวัดปริมาณสารชีวเคมีในเลือด ไดแก ทูเมอร แนคโค
ติก แฟกเตอร แอลฟา (TNF-alpha) และคลีเอตีน ไคเนส (CK) เพื่อดูการเปล่ียนแปลงของภาวะการ
อักเสบหรือการบาดเจ็บของกลามเนื้อ และการเปล่ียนแปลงของแลคเตด (lactate) และคาดัชนีการ
ลาของกลามเนื้อตนขาดานหนา (quadriceps fatigue index) เพื่อดูการเปล่ียนแปลงของภาวะการลา
ของกลามเนื้อ รวมไปถึงคาความสามารถในการใชออกซิเจนโดยรวม (gross VO2) จากการวิ่งบน
สายพานเล่ือนไฟฟาท่ีไดตั้งโปรแกรมความเร็วและระดับความชันไวทุก ๆ 3 นาที 
 กลุมตัวอยางท่ีเขารวมในการศึกษานี้ เปนอาสาสมัครเพศชายท่ีไมไดเปนนักกีฬาหรือออก
กําลังกายไมเกิน 3 คร้ังตอสัปดาห จํานวน 29 คน แบงเปน 2 กลุมดวยวิธีการสุมแบบบล็อก (block 
randomization) โดยกลุมทดลองท่ีไดรับ NAC มีจํานวน 16 คน และกลุมควบคุมท่ีไมไดรับ NAC 
จํานวน 13 คน กอนเร่ิมการทดลอง ท้ังสองกลุมการศึกษามีคาเฉลี่ยของอายุ น้ําหนัก สวนสูง และ
ดัชนีมวลกายไมแตกตางกันทางสถิติ รวมถึงผูเขารวมการศึกษาท้ังหมดมีรางกายสมบูรณแข็งแรง 
คาเฉล่ียดัชนีมวลกายอยูในชวงปกติ (กลุมควบคุม 21.34 ± 3.14 กิโลกรัมตอเมตร2, กลุมทดลอง 
21.14 ± 2.74 กิโลกรัมตอเมตร2) โดยทั่วไปแลวคามาตรฐานควรอยูในชวง 18.5-24.9 กิโลกรัมตอ
เมตร2 (อางอิง WHO และ International obesity task force) และมีผลตรวจความสมบูรณของเม็ด
เลือด (CBC) ไดแก White Blood Cell, Red Blood Cell, Hemoglobin, Hematocrit, Platelet, 
Neutrophil, Lymphocyte, Monocyte, Eosinophil และ Basophil อยูในภาวะปกติเชนกัน (Griffin, 
2007) โดยผูเขารวมการศึกษาท้ังหมดจะถูกทดสอบหาดัชนีความลาและคาความสามารถในการใช
ออกซิเจนโดยรวมจํานวน 2 คร้ัง และตรวจสอบหาสารชีวเคมีในเลือดจํานวน 4 คร้ัง โดยชวงกอน
การทดลอง (วันท่ี 0) อาสาสมัครทุกคนจะไดรับการเจาะเลือดคร้ังท่ี 1 ขณะพัก และประเมินหาดัชนี
ความลาและคาความสามารถในการใชออกซิเจนโดยรวม หลังจากการออกกําลังกายอยางหนัก
ระยะส้ันจบครบ 20 นาที แลวพักเปนเวลา 20 นาที จึงจะไดรับการเจาะเลือดคร้ังท่ี 2 ในวันถัดมา 
กลุมทดลองจะไดเร่ิมรับประทาน NAC 1,200 มิลลิกรัมตอวัน นาน 7 วันติดตอกัน สวนกลุม
ควบคุมในชวงเวลาวันนี้จะไมไดรับ NAC สวนชวงหลังการทดลอง (วันท่ี 8) อาสาสมัครทุกคนจะ
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ไดรับการเจาะเลือดคร้ังท่ี 3 และ 4 แลวประเมินหาดัชนีความลาและคาความสามารถในการใช
ออกซิเจนโดยรวม ดวยวิธีการเชนเดียวกับกอนไดรับ NAC หลังจากกลุมทดลองท้ัง 16 รายไดทาน 
NAC หรือ FLUIMUCIL A600 จนครบ 7 วันแลวพบวาการทํางานของตับอยูในภาวะปกติ และพบ
อาการขางเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดเปนปกติในชวงแรกของการไดรับ NAC เขาไปในรางกาย 
(Matuszczak และคณะ, 2005) ในผูเขารวมการศึกษาบางราย เม่ือนําผลท่ีไดท้ังหมดมาวิเคราะหทาง
สถิติแลว สามารถสรุป อภิปรายผล และมีขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. กลุมท่ีไดรับ NAC 1,200 มิลลิกรัมตอวัน เปนระยะเวลา 1 สัปดาห มีผลทําใหภาวะการลา
และความทนทานของรางกายในกลุมคนปกติเพศชาย อายุระหวาง 18-23 ป ท่ีไมไดเปนนักกีฬา 
หรือไมไดออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอติดตอกันอยางนอย 3 คร้ังตอสัปดาห ดีข้ึน นอกจากนี้ NAC 
สามารถชวยลดการเพิ่มข้ึนของปริมาณสาร lactate ในกระแสเลือดหลังการออกกําลังกายอยางหนัก
ระยะส้ันได  

- มีคา Quadriceps FI เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) หลังการไดรับ NAC 
เม่ือเปรียบเทียบกันภายในกลุม 

- มีคา gross VO2 เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) หลังการไดรับ NAC เม่ือ
เปรียบเทียบกันท้ังภายในกลุมและเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมท่ีไมไดรับ NAC 

- หลังการออกกําลังกายอยางหนักระยะส้ัน Lactate มีคาเพ่ิมข้ึนจากกอนการออกกําลัง
กายอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) เม่ือเปรียบเทียบกันภายในกลุมท่ีไดรับ NAC 

2. กลุมท่ีไดรับ NAC 1,200 มิลลิกรัมตอวัน เปนระยะเวลา 1 สัปดาห มีผลทําใหภาวะการ
บาดเจ็บหรืออักเสบในกลุมคนปกติเพศชาย อายุระหวาง 18-23 ป ท่ีไมไดเปนนักกีฬา หรือไมได
ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอติดตอกันอยางนอย 3 คร้ังตอสัปดาห ลดลง ท้ังในชวงกอนและหลัง
การออกกําลังกายอยางหนักระยะส้ัน  

- หลังการไดรับ NAC ของกลุมทดลอง พบวาปริมาณสาร TNF-alpha และ Total CK ท้ัง
กอนและหลังการออกกําลังกายมีคาลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) เม่ือ
เปรียบเทียบกับชวงกอนการไดรับ NAC ภายในกลุมเดียวกัน 
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อภิปรายผล 
การวิจัยคร้ังนี้ไดเลือกใช N-acetylcysteine (NAC) แทนกลูตาไทโอน (GSH nutrient) ท่ีมี

จําหนายอยูท่ัวไป เนื่องจากมีงานวิจัยพบวาการรับประทานกลูตาไทโอนโดยตรงนั้น เม่ือผานระบบ
ดูดซึมของรางกายจะมีปริมาณท่ีเขาสูกระแสเลือดไดนอยมาก แตในการรับประทาน NAC นาจะ
ใหผลหรือปริมาณในกระแสเลือดท่ีดีกวา เนื่องจาก NAC จะถูกยอยสลายใหเปนซิสทีอีน (cysteine) 
ซ่ึงเปนกรดอะมิโนสําคัญท่ีมีหมูไทออล (thiol) และสงไปตามกระแสเลือดไดดี (Traber และคณะ, 
1992) สามารถชวยในการทําลายอนุมูลอิสระ (free radical scavenger) ท้ังยังเปนสารต้ังตนสําคัญใน
การนําไปสังเคราะหเปนสารตานอนุมูลอิสระชนิดกลูตาไทโอน (glutathione precursor) ภายใน
เซลลตามระบบ Natural synthesis ได (Rahman, 2005; Sen และ Packer, 2000) ซ่ึงมีหลาย
การศึกษาท่ีแสดงใหเห็นถึงผลดังกลาว อยางในการศึกษาของ Witschi และคณะ (1992) ท่ีพบวาการ
รับประทาน pure GSH ในปริมาณ 3 กรัม มีการดูดซึมเขาสูรางกายในปริมาณเพียงเล็กนอย และยัง
ไมสามารถรักษาระดับของ GSH ในเลือดไดเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม นอกจากนี้ ไดมี
การศึกษาผลของ NAC ในรูปแบบเม็ดในคนสุขภาพแข็งแรง พบวาหลังการรับประทาน NAC ใน
ปริมาณ 600 มิลลิกรัม ปริมาณเฉล่ียของแอลซิสทีอีน (L-cysteine) ในกระแสเลือดจะสูงสุดถึง 4.6 
μmol/L และปริมาณเฉล่ียของซิสทีอีน (cysteine) ในกระแสเลือดจะเพิ่มข้ึนจาก 10 μmol/L มาเปน
คาสูงสุดคือ 18.6 μmol/L จากเวลาผานไป 1 ช่ัวโมง และจากนั้นจะคอย ๆ ลดลงและถูกขับออกทาง
ไตในท่ีสุด (Tsikas และคณะ, 1998) ทางดานเภสัชจลนศาสตรของ NAC พบวาภายหลังการ
รับประทาน NAC ในหนู จะมี NAC คงอยูในรางกายถึง 77% สวนอีก 3% จะถูกขับออกทาง
อุจจาระ (Bonanomi และ Gazzaniga, 1980) และมีวิถีเมตาโบลิซึม (major metabolites) เชนเดียวกับ
ซิสทีอีน (cysteine) โดยซิสทีน (cystine) ในตับและ inorganic phosphate (Pi) จะถูกขับออกทาง
ปสสาวะ (Sheffner, 1966) และการศึกษาของ Bridgeman และคณะ (1994) ไดพบวาการใช NAC 
ในปริมาณ 1,200 มิลลิกรัมตอวันในผูปวยโรคปอดอุดกั้นเร้ืองรัง (COPD) นาน 5 วัน จะทําให
ปริมาณซิสทีอีน (cysteine) ในกระแสเลือดเพ่ิมข้ึน และทําใหระดับของ GSH เพิ่มข้ึนอยางมิ
นัยสําคัญทางสถิติ แตอยางไรก็ตาม การศึกษาถัดมาของ Witschi และคณะ (1995) ไดแสดงใหเห็น
วาการไดรับ NAC ในปริมาณท่ีสูง (1.8 กรัมตอวัน เปนเวลา 2 สัปดาห) สามารถเพ่ิมปริมาณซิสที
อีน (cysteine) ในกระแสเลือดได แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติในการเพิ่มปริมาณ GSH ในกระแส
เลือด ดังนั้น อาจเปนไปไดท่ีมีการเพ่ิมข้ึนของซิสทีอีน (cysteine) สวนผลการตานอนุมูลอิสระของ 
GSH อาจไมเปนจริง 

จากงานวิจัยของ Bosquest และคณะ (2010) พบวาการประเมินความลาท่ีมีความนาเช่ือถือ
สูงดวยเคร่ืองมือวัดแรงหดตัวของกลามเนื้อ (dynamometer) ควรทําการวัดดวยการออกแรงหดตัว
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สูงสุดแบบหดส้ันเขา (maximal concentric contractions) จํานวน 50 คร้ัง แตการประเมินคาดัชนี
ความลาของกลามเนื้อตนขาดานหนาในศึกษาน้ีไดประยุกตใชเคร่ืองมือวัดแรงหดตัวของกลามเนื้อ 
(hand-held dynamometer) ซ่ึงมีคาความเช่ือม่ันสูงเม่ือผูทดสอบไดรับการฝกฝนตามวิธีทดสอบ
มาตรฐานแลว (Dunn และ Iversen, 2003) ทําการวัดท้ังหมด 60 คร้ังเนื่องจากผูเขารวมการศึกษา
เปนวัยรุนเพศชายสุขภาพดีท้ังหมด โดยขอมูลจากผลการศึกษาพบวาคาเปอรเซ็นตดัชนีความลา
ขณะพักในกลุมควบคุมในชวงกอน (วันท่ี 0) และหลังการทดลอง (วันท่ี 8) ไมมีความแตกตางกัน
ทางสถิติ (p>0.05) แตในกลุมทดลองหลังจากการที่ไดรับ NAC เปนระยะเวลา 7 วันพบวามีคาดัชนี
ความลาขณะพักดีข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.02) (ภาพ 4) 

การวิจัยกอนหนานี้แสดงใหเห็นวาสาร Lactate ไมมีผลตอการเกิดอาการลาของกลามเนื้อ 
(muscle fatigue) แตฟอสเฟตอนินทรีย (inorganic phosphate) ท่ีไดจาก CP กลับเปนสาเหตุหลักท่ี
ทําใหเกิดกลามเนื้อลา (Westerblad และคณะ, 2002) และเม่ือไมนานมาน้ี ไดมีงานวิจัยของนัก
สรีรวิทยาแหงศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย รัฐนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงให
เห็นวาความเช่ือท่ีมีมาเปนรอยปท่ีวา การลาท่ีเรามักเขาใจกันวาเกิดจากการสะสมของกรดแลคติก
ในกลามเน้ือนั้น แทจริงแลว การลาของกลามเนื้อท่ีเกิดข้ึนขณะและหลังการออกกําลังกายอยาง
ยาวนานนั้นอาจมีสาเหตุมาจากการขาดแคลเซียมของเซลลกลามเน้ือ ซ่ึงถือวาเปนการคนพบ
หลักการใหมท่ีใชอธิบายกลไกของการเกิดกลามเน้ือลาได โดยพบวา อาการลาของกลามเน้ือท่ีเกิด
หลังจากนักกีฬาหรือผูปวยออกกําลังกายอยางหนักเปนระยะเวลายาวนานอาจมีสาเหตุมาจากการมี
แคลเซียมร่ัวออกจาก SR เขาไปอยูในเซลลกลามเนื้อ จากการท่ีหนาท่ีหนึ่งของแคลเซียมคือชวย
ควบคุมการหดตัวหรือการทํางานของกลามเนื้อ จึงพบวาหลังจากออกกําลังกายอยางหนักไปนาน ๆ 
ชองเล็ก ๆ ในเซลลกลามเน้ือจะเร่ิมมีการรั่วของแคลเซียมเขาไปในเซลลกลามเนื้ออยางตอเนื่อง ซ่ึง
การร่ัวของแคลเซียมนี้จะไปกระตุนเอนไซมท่ีทําหนาท่ีทําลายใยกลามเน้ือ (protein-digesting 
enzyme) ใหทํางานมากข้ึน และเม่ือถึงจุดท่ีมีแคลเซียมไมเพียงพอท่ีจะสงแคลเซียมออกไปนอก
เซลลแลว ก็จะทําใหรางกายไมสามารถสงกระแสประสาทตอไปได ทําใหการหดตัวของกลามเนื้อ
ไดแรงลดลงหรือเกิดการออนแรง การบาดเจ็บกลามเนื้อ สูญเสียการทํางานประสานสัมพันธ และ
นําไปสูอาการเม่ือยลาของกลามเนื้อไดในท่ีสุด (Mirkin, 2008; Quinn, 2008; ScienceDaily, 2008) 
ยิ่งไปกวานั้น การลาของกลามเน้ืออาจสัมพันธกับการเพ่ิมข้ึนของอนุมูลอิสระท่ีอยูในเสนใย
กลามเน้ือลายดวย (Reid และคณะ, 1993) งานวิจัยกอนหนานี้ก็แสดงใหเห็นวา ตัวท่ีชวยกําจัด
อนุมูลอิสระอยาง NAC นั้น สามารถชะลอการลาของกลามเนื้อกะบังลมได (Shindoh และคณะ, 
1990) นอกจากนี้การศึกษาของ Hauer และคณะ (2003) ยังแสดงใหเห็นวา NAC สามารถสงเสริม
ใหความแข็งแรงของกลามเนื้อท่ีใชเหยียดขอเขาเพ่ิมข้ึนดวย อยางไรก็ตาม งานวิจัยของ Medved 
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และคณะ (2003) กลับพบวา การไดรับ NAC ในชวงเวลาส้ัน ๆ 15 นาที ไมมีผลตอการเกิด
กลามเน้ือลาหลังจากออกกําลังกายดวยการปนจักรยาน ดังนั้น ในการศึกษาคร้ังนี้จึงไดศึกษาการ
ไดรับ NAC เปนระยะเวลา 7 วันติดตอกัน ผลพบวามีการเปล่ียนแปลงของดัชนีการลาในทางท่ีดีข้ึน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบภายในกลุมทดลองท่ีไดรับ NAC (จาก 81.42 (2.99) % ใน
วันท่ี 0 มาเปน 90.67 (2.07) % ในวันท่ี 8) (ภาพ 4)  

โดยผลการศึกษาของ NAC ท่ีมีตอภาวะการลาดังกลาว อาจอธิบายไดดังนี้ จากการที่ NAC 
เปนกรดอะมิโนชนิดซิสทีอีน (ท่ีมีสารหมูไทออลเปนองคประกอบ) ท่ีมีอยูอยางจํากัดในรางกาย ซ่ึง
อะตอมไฮโดรเจนของหมูไทออล [thiol เชน –SH (sulfhydryl)] จะมีคุณสมบัติในการตานอนุมูล
อิสระ ทําให NAC สามารถตอบสนองตอสารอนุมูลอิสระอยาง ROS และ RNS ไดโดยตรง 
เนื่องจาก NAC จะไปสงเสริมกระบวนการสราง GSH ไดดวยการทํางานของซิสทีอีนนั่นเอง ดังนั้น 
NAC จึงชวยชะลอการเกิดอาการลาไดโดยอาศัยการไปยับยั้งกลไกของอนุมูล ROS (Khanna และ
คณะ, 1999; Sen, 1999; Coombes และคณะ, 2001) โดยมีหลายงานวิจัยท่ีสนับสนุนไดวาการลาของ
กลามเน้ือเกิดจากภาวะออกซิเดทีฟสเตรสท่ีเกิดข้ึนในรางกาย เชนการศึกษาของ Matuszczak และ
คณะ (2005) ท่ีไดศึกษาประสิทธิผลของการไดรับการฉีด NAC ปริมาณ 150 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัว 
1 กิโลกรัม ในอาสาสมัคร พบวาสามารถเพิ่มปริมาณของ NAC และซิสทีอีน (cysteine) ในกระแส
เลือดไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) อีกท้ัง NAC ยังชวยเพิ่มจํานวนคร้ังในการบีบมือแบบ
คงคาง (isometric hand grip) ใหเพิ่มข้ึนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือประมาณ 15% เม่ือ
เปรียบเทียบกับกลุมหลอกท่ีไดรับการฉีดน้ําเกลือแทน NAC แสดงใหเห็นวา NAC สามารถชวยให
เกิดสมดุลของ GSH ในรางกายขณะท่ีมีการออกกําลังกายได โดยการไปยับยั้งการเกิดออกซิเดชัน
ของ GSH และชวยชะลอการลาของกลามเน้ือขณะออกกําลังกายดวยการวัดบีบมือซํ้า ๆ ได และ
การศึกษาของ Ferreira และ Reid (2008) ท่ีแสดงใหเห็นวา เม่ือกลามเนื้อมีการทํางานหรือเกิดการ
หดตัวก็จะมีการสรางอนุมูลอิสระ ซ่ึงประกอบดวย ROS และ RNS จากหลากหลายแหลงภายใน
เซลลกลามเนื้อมากข้ึน ในภาวะปกติ อนุมูลอิสระจะตรวจพบภายในกลามเนื้อไดในระดับตํ่า แตจะ
ตรวจพบระดับอนุมูลท่ีสูงข้ึนไดในขณะท่ีกลามเนื้อหดคลายตัว โดยอนุมูล ROS จะเปนตัวท่ีทําให
เกิดการลาของกลามเนื้อข้ึน โดยเมื่อมนุษยไดรับ NAC เขาไปแลวจะไปชวยใหเกิดการสราง GSH 
ข้ึน สงผลใหไปลดการเกิดภาวะออกซิเดชันของเซลลและชวยชะลอการลาของกลามเน้ือได 
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาของ McKenna และคณะ (2006) ท่ีพบวา NAC สามารถทําใหเปอรเซ็นต
การลดลงของการทํางานสูงสุดของ Na+-K+ pump ขณะการออกกําลังกายระดับเกือบสูงสุดเพ่ือให
เกิดการลา (submaximal fatiguing exercise) ลดนอยลงไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไดกลาวไว
วาอนุมูลชนิด ROS มีสวนสําคัญในการทําให Na+-K+ pump activity ทํางานลดลง และเกิดการลา
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ของกลามเนื้อลายข้ึน การไดรับ NAC จึงไปชวยเสริมการทํางานของ K+ regulation ในกระแสเลือด
ใหดีข้ึน โดยผลของ NAC ดังกลาวนี้ยังปองกันไมใหเกิดการลดลงของสาร GSH และซิสทีอีนของ
กลามเน้ืออีกดวย ซ่ึงนาจะเปนผลมาจากการทํางานของหมู –SH (sulfhydryl) ท่ีเปนองคประกอบ
ของ NAC จึงสงผลตอกระบวนการ Na+-K+ pump   

นอกจากเร่ืองของดัชนีความลาแลว การศึกษานี้ยังไดศึกษาถึงผลของ NAC ท่ีมีตอ
ความสามารถในการใชออกซิเจนของรางกายโดยรวมดวย เนื่องจากการศึกษาน้ีใช Modified Bruce 
Protocol ในการทดสอบความทนทานของรางกาย จึงทําใหไมสามารถนําคาระยะเวลาที่ใชวิ่งจน
หมดแรง (maximal running time) มาใชในการคํานวณเพ่ือประมาณคา VO2 max ได ตามคําแนะนํา
ของ ACSM’s Guideline (2005) จึงตองใชการประมาณคา gross VO2 จาก ACSM metabolic 
equations for estimating gross VO2 แทน โดยการนําคาของความเร็วและความชันของสายพาน
เล่ือนไฟฟาท่ีผูเขารวมการศึกษาวิ่งจนถึงระดับระยะเวลาท่ีใชวิ่งจนหมดแรง (maximal running 
time) มาเขาสูตรสมการ running VO2 ก็เพราะขอมูลท่ีไดจากการศึกษาพบวา โดยเฉลี่ยแลว
อาสาสมัครทุกคนสามารถวิ่งไดจนถึงระดับความเร็วสูงสุดอยูระหวาง 3-5 mph  

โดยการวิจัยคร้ังนี้พบวามีการเพิ่มข้ึนของคา Gross VO2 หลังจากไดรับ NAC ซ่ึงคาเฉล่ีย
ของ Gross VO2 ในกลุมควบคุมท่ีไมไดรับ NAC ในวันท่ี 0 และวันท่ี 8 มีคา 36.03 (1.92) และ 
34.58 (1.49) ml/kg/min ตามลําดับ สวนในกลุมทดลองท่ีไดรับ NAC มีคา 38.03 (1.58) และ 41.14 
(1.35) ml/kg/min ในกอนและหลังการทดลอง ตามลําดับ เม่ือนําขอมูลมาวิเคราะหผลทางสถิติ
พบวาคา Gross VO2 ในวันท่ี 0 ของกลุมทดลองมีคาไมแตกตางจากกลุมควบคุม แตหลังจากการ
ไดรับ NAC เปนระยะเวลา 7 วัน คา Gross VO2 ในกลุมทดลองเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท้ัง
เม่ือเปรียบเทียบภายในกลุม (p=0.025) และเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม (p=0.010) สอดคลองกับ 
Medved และคณะ (2004) ท่ีไดศึกษาผลของการให NAC ในปริมาณ 125 มิลลิกรัมตอช่ัวโมงตอ
น้ําหนักตัว 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) และการศึกษาของ Ferreira และ Reid (2008) ท่ีพบวาเม่ือมนุษย
ไดรับ NAC เขาไปแลวจะชวยไปลดการเกิดภาวะออกซิเดชันของเซลลและชะลอการเกิดอาการลา
ของกลามเนื้อได ซ่ึงจะสงผลใหความสามารถในการออกกําลังกายดีข้ึน ดังนั้น โดยรวมแลวจึงอาจ
กลาวไดวา NAC สามารถชวยเพิ่มสมรรถนะทางกายไดแมจะยังไมมีเหตุผลท่ีอธิบายไดอยางชัดเจน 
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งานวิจัยของ Demirbag และคณะ (2005) ท่ีทําการศึกษาในกลุมคนสุขภาพดีท่ีไมไดเปน
นักกีฬาจํานวน 113 คน พบวาหลังการออกกําลังกายดวยการวิ่งบนสายพาน (treadmill exercise 
test) คาอนุมูลอิสระชนิด Total peroxide และปริมาณของ Lactate มีคาเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ 
(Bloomer และ Cole, 2009) โดยสาร Lactate ท่ีเพ่ิมมากขึ้นนั้นจะข้ึนอยูกับความหนักของวิธีการ
ออกกําลังกาย อยางเชนจากคา Lactate ขณะพัก 1.5 mmol/L มาเปน 12.3 mmol/L หลังการออก
กําลังกายดวยการวิ่ง (Scott, 2006) ซ่ึงสาร Lactate ในรางกายจะลดลงจากระดับเดิม 50% ภายหลัง
การออกกําลังกายไป 20 นาที และจะกลับเขาสูระดับขณะพักภายใน 2 ช่ัวโมง (Wilmore และคณะ, 
2008) โดยสาร Lactate จะถูกปลอยออกจากกลามเนื้อท่ีมีการหดคลายตัวเม่ือออกกําลังกายใน
กระบวนการสรางพลังงานแบบไกลโคไลซิส (McArdle และคณะ, 2006) จากผลการศึกษานี้ได
แสดงใหเห็นวามีคา Lactate ในกระแสเลือดเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหลังจากการออกกําลัง
กายอยางหนักระยะส้ันไปแลว 20 นาที ท้ังในกลุมควบคุม [วันท่ี 0: กอนออกกําลังกาย 1.96 (0.35) 
และหลังออกกําลังกาย 3.67 (0.74) mmol/L, p=0.049; วันท่ี 8: กอนออกกําลังกาย 2.06 (0.48) และ
หลังออกกําลังกาย 3.84 (0.66) mmol/L, p=0.034] และกลุมทดลอง [วันท่ี 0: กอนออกกําลังกาย 
1.91 (0.32) และหลังออกกําลังกาย 3.72 (0.66) mmol/L, p=0.029] อีกท้ังหลังการไดรับ NAC 
ติดตอกัน 7 วันในกลุมทดลอง พบวาคา Lactate หลังการออกกําลังกายมีคาเพิ่มขึ้นนอยกวาชวง
กอนไดรับ NAC [วันท่ี 8: กอนออกกําลังกาย 2.05 (0.43) และหลังออกกําลังกาย 2.72 (0.55) 
mmol/L] (ตาราง 5) จึงอาจกลาวไดวานาจะเปนผลมาจากการไดรับ NAC  

การออกกําลังกายจะทําใหเกิดกระบวนการอักเสบข้ึนในรางกาย โดยมีการหล่ังสารท่ีทําให
เกิดการอักเสบข้ึนได (systemic inflammatory cytokines) เชน CK, LDH, IL-6, IL-1, IL-8, IL-15, 
IL-10 และ TNF-∝ ซ่ึงสัมพันธกับการท่ีกลามเน้ือเกิดการบาดเจ็บ (muscle damage) 
(Bruunsgaard และคณะ, 1997; Ostrowski และคณะ, 1999) โดยการศึกษานี้ไดทําการตรวจวัด
ปริมาณสาร TNF-∝ ในกระแสเลือดเนื่องจาก TNF-∝ สัมพันธกับภาวะการสูญเสียกลามเน้ือ 
(muscle wasting conditions) เชน ภาวะทุพโภชนาการท่ีเกิดจากมะเร็ง (cancer cachexia) และการ
อักเสบอ่ืน ๆ ของกลามเน้ือ โดย TNF-∝ จัดเปน cytokine ท่ีควบคุมการทํางานของเซลลกอการ
อักเสบ (proinflammatory cytokine) ท่ีสัมพันธกับการเกิดโรคหลาย ๆ โรค ไดแก โรคปลอก
ประสาทอักเสบ (multiple sclerosis) โรคขออักเสบรูมาตอยด (rheumatoid arthritis) โรคลําไสเล็ก
อักเสบ (Crohn’s disease) โรคลูปส (systemic lupus erythrmatosus) เปนตน ซ่ึงมีผลตอการสรางไน
ตริกออกไซด (nitric oxide) และ Endothelial cell adhesion molecules (Redondo และ Subira, 
1996; Pedersen และคณะ, 2004)  การออกกําลังกายอยางหนักจะทําใหระดับ TNF-∝ ในกระแส
เลือดเพิ่มสูงข้ึน (Sen และคณะ, 1997) เชนเดียวกับการศึกษาน้ีท่ีพบวามีการเพ่ิมข้ึนของคา TNF-∝ 
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หลังการออกกําลังกายอยางหนักระยะส้ันไปแลว 20 นาที อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) ท้ังใน
กลุมควบคุม [วันท่ี 0: จาก 1.76 (0.22) เปน 5.71 (0.56) pg/mL; วันท่ี 8: จาก 1.40 (0.15) เปน 5.69 
(0.52) pg/mL] และกลุมทดลอง [วันท่ี 0: จาก 1.87 (0.20) เปน 6.93 (0.51) pg/mL; วันท่ี 8: จาก 1.38 
(0.14) เปน5.07 (0.47) pg/mL] นอกจากนี้ หลังการไดรับ NAC ของกลุมทดลอง พบวาปริมาณสาร 
TNF-alpha ท้ังกอนและหลังการออกกําลังกายมีคาลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบ
กับชวงกอนการไดรับ NAC ภายในกลุมเดียวกัน โดยกอนการออกกําลังกายในวันท่ี 8 มีคาลดลง
เม่ือเทียบกับวันท่ี 0 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (จาก 1.87 ± 0.20 เปน 1.38 ± 0.14 pg/mL, p=0.006) 
และหลังการออกกําลังกายในวันที่ 8 ก็มีคาลดลงเมื่อเทียบกับวันท่ี 0 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (จาก 
6.93 ± 0.51 เปน 5.07 ± 0.47 pg/mL, p=0.001) (ตาราง 5 และภาพ 6) แมจะไมเห็นผลดังกลาว
ชัดเจนเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม ซ่ึงอาจเปนไปไดจากการศึกษากอนหนานี้ท่ีแสดงใหเห็นวา 
การไดรับ NAC ติดตอกันเปนระยะเวลานานถึง 3 เดือน สามารถทําใหคา TNF-∝ ลดลงไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (Hauer, 2003) และการศึกษาน้ีไดตรวจวัดปริมาณ Total CK ซ่ึงประกอบไปดวย 
CK-MM, CK-MB และ CK-BB เนื่องดวยขอจํากัดของงานวิจัย แตความจริงแลว ผูเขารวม
การศึกษาท้ังหมดเปนชายสุขภาพดีท่ีไมไดเปนนักกีฬาหรือออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอควรจะทํา
การตรวจวัดคา CK ชนิด muscle-specific creatine kinase (CK-MM) ซ่ึงมีเฉพาะตอโครงสราง 
myofibrillar M-Line ของ sarcomere (Brancaccio และคณะ, 2007) โดย CK จะเพิ่มสูงข้ึนในภาวะท่ี
มีการบาดเจ็บ การอักเสบของกลามเน้ือ และระยะแรกของการเกิดกลามเนื้อลีบ นอกจากน้ันยังมี
การปลอยเอนไซม CK ออกมาในกระแสเลือดในการผาตัด การกระแทก กลามเน้ือหดตัวทํางาน
มากเกินไป ภาวะอุณหภูมิรางกายลดตํ่าลงกวาอุณหภูมิปกติ (hypothermia) อุณหภูมิรางกายเพิ่มข้ึน
มากกวาอุณหภูมิปกติ (hyperthermia)  กลามเนื้ออักเสบจากการติดเช้ือ การติดเช้ือในกระแสเลือด 
เปนตน (รุงสิริ โชติปฏิเวชกุล, 2548) อีกท้ัง การศึกษาของ McKillop และคณะ (1988) ยังแสดงให
เห็นวา CK จะถูกปลอยออกมาสูกระแสเลือดมากข้ึนหลังจากการออกกําลังกายอยางหนักดวย โดย
การศึกษานี้ไดพบวา มีการเพิ่มข้ึนของคา Total CK หลังการออกกําลังกายอยางหนักระยะส้ันไป
แลว 20 นาที อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ท้ังในกลุมควบคุม [วันท่ี 0: จาก 148.84 (14.07) 
เปน 164.77 (16.06) U/L; วันท่ี 8: จาก 147.69 (17.79) เปน 163.92 (20.07) U/L] และกลุมทดลอง 
[วันที่ 0: จาก 176.44 (12.68) เปน 190.50 (14.48) U/L; วันท่ี 8: จาก 137.75 (16.03) เปน155.44 
(18.09) U/L]  นอกจากนี้ หลังการไดรับ NAC ของกลุมทดลอง พบวาปริมาณสาร Total CK ท้ัง
กอนและหลังการออกกําลังกายมีคาลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับชวงกอนการ
ไดรับ NAC ภายในกลุมเดียวกัน โดยกอนการออกกําลังกายในวันที่ 8 มีคาลดลงเมื่อเทียบกับวันท่ี 0 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (จาก 176.44 ± 12.68 เปน 137.75 ± 16.03 U/L, p=0.010) และหลังการ
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ออกกําลังกายในวันท่ี 8 ก็มีคาลดลงเม่ือเทียบกับวันท่ี 0 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (จาก 190.50 ± 
14.48 เปน 155.44 ± 18.09 U/L, p=0.007) (ตาราง 5 และภาพ 7) แมจะไมเห็นผลดังกลาวชัดเจนเม่ือ
เปรียบเทียบกับกลุมควบคุม ซ่ึงอาจเปนไปไดจากการท่ีคา CK นั้นมีความแปรปรวนของคาท่ีวัดได
งาย โดยถามีความผิดปกติในรางกายเกิดข้ึนคา Total CK ก็จะเกิดการเปล่ียนแปลงของคาท่ีเพิ่มข้ึน
หรือลดลงได (McKillop และคณะ, 1988) 

จากผลการศึกษาของสารชีวเคมีในเลือดท้ัง TNF-∝ และ total CK ท่ีได พบวา NAC อาจ
ชวยลดภาวะการบาดเจ็บหรืออักเสบได โดยอาจอธิบายไดดังนี้ การอักเสบท่ีเกิดข้ึนอันเปนผลมา
จากเนื้อเยื่อกลามเนื้อเกิดการบาดเจ็บในบริเวณเยื่อหุมเซลลของกลามเนื้อ (sarcolemma) ท่ีอาจเกิด
การฉีกขาดขณะออกกําลังกาย ซ่ึงมักเกิดท่ี Z-line ของ contractile filament โดยจะพบวามีการปลอย
เอนไซม LDH และ CPK ออกมาในกระแสเลือด (Armstrong และคณะ, 1991) เมื่อรางกายมีอาการ
ผิดปกติระบบภูมิคุมกันของรางกายจะกระตุนให T-cell ผลิตโปรตีน Interleukin 1,2 เพื่อชวยระงับ
สารกระตุนการอักเสบท่ีเกิดข้ึน ขณะท่ีรางกายเกิดภาวะออกซิเดทีฟสเตรส หรือภาวะท่ีมีสารอนุมูล
อิสระมากเกินไป คือมีความไมสมดุลระหวางการเกิดและการกําจัดอนุมูลอิสระของรางกาย ซ่ึง
เกิดข้ึนไดอยางชาๆ ในขณะกลามเนื้อมีการหดตัว (Reid และ Durham, 2002) อยางการออกกําลัง
กายอยางหนักนี้ จะทําใหระดับของสาร GSH ซ่ึงจะไปกระตุนทําใหเอนไซม MAPK, NF-kB และ 
COX-2 ทํางานมากข้ึน สงผลใหมีการหล่ังสาร TNF-alpha และ IL-6 ซ่ึงเปนสารท่ีทําใหเกิดการ
อักเสบข้ึนได (Rahman, 2005) เนื่องจาก TNF จัดเปนไซโตคายน (cytokine) ซ่ึงเปนสารโพลีเปป
ไตด (polypeptide) ท่ีควบคุมการทํางานของเซลลกอการอักเสบ สวน Creatine kinase (CK) ก็
จัดเปนเอนไซมชนิดหนึ่งท่ีพบในไมโตคอนเดรียและในไซโต พลาสซึมของเนื้อเยื่อตาง ๆ ท่ัว
รางกาย ซ่ึงจะถูกปลอยออกมาสูกระแสเลือดมากข้ึนเม่ือมีการเสียหายบาดเจ็บของเซลล จากการท่ี 
NAC เปนสารท่ีประกอบดวยกรดอะมิโนชนิดซิสทีอีน (ท่ีมีสารหมูไทออลเปนองคประกอบ) ซ่ึงมี
คุณสมบัติพิเศษในการทําลายสารอนุมูลอิสระ เนื่องจาก NAC ประกอบดวยหมูอะซิทิล (acetyl; -
CO-CH3) ท่ีเกาะยึดกับหมูอะมิโน (amino; NH2) ซ่ึงหมูอะซิทิล (acetyl) จะมีหนาท่ีในการเรงการ
ดูดซึมและการแพรเขาสูระบบยอยอาหารเม่ือมีการรับประทานซิสทีอีนเขาไป จึงทําใหกรดอะมิโน
ท่ีมีสวนประกอบของหมูซัลเฟอร (sulfur) มีคุณสมบัติในการตานอนุมูลอิสระ โดยอะตอม
ไฮโดรเจนของหมูไทออล (thiol; เชน -SH) ในสารตานอนุมูลอิสระหลาย ๆ ชนิดท่ีประกอบดวยหมู 
sulfur สามารถที่จะทําหนาท่ีเสมือนอิเล็กตรอนท่ีไปกําจัดอนุมูลอิสระตาง ๆ ได (Ben Best, 2005) 

เนื่องจากการไดรับ NAC ดวยการรับประทาน จะไปสงเสริมใหเกิด GSH ภายในเซลล 
(intracellular glutathione) ไดจากการเพิ่มข้ึนของซิสทีอีนภายในเซลล (intracellular cystein) โดย 
NAC จะถูกดูดซึมไดอยางรวดเร็วภายหลังจากการรับประทานเขาไป และสามารถตรวจพบใน
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ระดับพลาสมาไดสูงสุดภายใน 2-3 ช่ัวโมง และมีคาคร่ึงชีวิต (half-life) ประมาณ 6 ช่ัวโมง ซ่ึง 
NAC สามารถเขาสูเซลลไดอยางรวดเร็วและถูกยอยใหเล็กลง (hydrolyzed) จนกลายเปนซิสทีอีน
ได (Traber และคณะ, 1992; Ben Best, 2005) โดยมีหลายการศึกษาท่ีกลาวถึงกลไกของ NAC ท่ีมี
ตอภาวะออกซิเดทีฟสเตรสและการอักเสบหรือบาดเจ็บของเซลล อยางเชนวา NAC สามารถลด
อาการอักเสบของโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังไดดวยการไปยับยั้ง pro-inflammatory transcription factor 
NF-kB และการไปสงเสริมการทํางานของ GSH ใหดีข้ึน (Dekhuijzen, 2004) อีกท้ังยังไปสกัดกั้น 
Inducible form ของเอนไซมท่ีใชในการสรางอนุมูลอิสระชนิดไนตริกออกไซดท่ีเกิดข้ึนจากไซโต
คายนท่ีทําใหเกิดการอักเสบ โดยการไปยับยั้งการทํางานของเอนไซม NF-kB ซ่ึงจะไปสงผลใหเกิด
การหล่ังสาร TNF-∝ ลดลง รวมถึงภาวการณติดเช้ือและภาวะออกซิเดทีฟสเตรสใหเกิดลดลงดวย 
นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาที่คนพบวา NAC จะถูกใชในการสราง Oxidative phosphorylation 
complexes ท่ีอยูภายในไมโตคอนเดรียข้ึนมาใหม โดยอาศัยการทํางานของหมูซัลไฮดริล 
(sulfhydryl group) ท่ีมีอยูใน NAC มากกวาผลของการเปนสารตานอนุมูลอิสระ และ NAC สามารถ
ปองกันเซลลจากการถูกทําลายดวยอนุมูลอิสระไดโดยการทํางานของตัวกําจัดอนุมูลอิสระโดยตรง 
(direct radical scavenger) มากกวาผลจากการทํางานของ GSH (Neal และคณะ, 2003) ดวยเหตุนี้จึง
กลาวไดวา NAC สามารถชวยลดภาวะการอักเสบหรือการบาดเจ็บท่ีจะเกิดข้ึนภายในเซลลรางกาย
ได ท้ังจากการที่มีภาวะออกซิเดทีฟสเตรสหรือการบาดเจ็บข้ึนในรางกาย ท้ังในขณะพักหรือ
หลังจากการออกกําลังกายอยางหนัก  

ในการวิจัยคร้ังนี้ไดใช NAC ปริมาณ 1,200 มิลลิกรัมตอวัน ซ่ึงพบวาไมมีผลท่ีเปนอันตราย
ตอผูเขารวมการศึกษาท่ีไดรับ NAC แตอยางใด ยิ่งไปกวานั้น รายงานกอนหนานี้แสดงใหเห็นถึง
ความเปนพิษของการไดรับ NAC วา ควรไดรับในปริมาณตํ่ากวา 1.5 กรัมตอวัน (Kleinveld และ
คณะ, 1992) ซ่ึงจากการศึกษาน้ีไดแสดงใหเห็นวาการไดรับ FLUIMUCIL® A600 ปริมาณ 1,200 
มิลลิกรัมตอวัน เพื่อคงระดับ NAC ในรางกาย เปนระยะเวลา 7 วันติดตอกัน สามารถปองกันการลา
ของกลามเนื้อ ทําใหความทนทานของรางกายดีข้ึน และอาจชวยลดการสะสมของสาร lactate 
ภายหลังการออกกําลังกายอยางหลักระยะส้ัน อีกท้ัง การไดรับ NAC ในปริมาณดังกลาวมีผลตอการ
หล่ังสาร TNF-alpha และ Total creatine kinase ของรางกายท้ังกอนและหลังการออกกําลังกายอยาง
หนักระยะสั้นเม่ือเปรียบเทียบภายในกลุมทดลอง แมวาจะไมเห็นผลการเปล่ียนแปลงดังกลาวท่ี
ชัดเจนเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม ซ่ึงอาจเปนไปไดจากหลายงานวิจัยเกี่ยวกับ NAC ท้ังในคน
และผูปวยที่ผานมา พบวาผลของ NAC หากใชในปริมาณนอย ตองรับประทานนานเปนเดือน หาก
จะใชระยะเวลาส้ันประมาณ 5-7 วัน ผลของการศึกษาก็ยังไมชัดเจน โดยส่ิงท่ีคนพบนี้อาจนําไปใช
ใหเปนประโยชนดานภาวะการบาดเจ็บและการลาของกลามเนื้อในนักกีฬาท่ีตองไดรับการฝกดวย
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การออกกําลังกายอยางหนัก (strenuous exercise training) ซ่ึงเปนการออกกําลังกายท่ีจะทําใหมี 
Antioxidant capacity ลดลงและมีการสรางแลคเตดเพ่ิมมากข้ึน โดยการศึกษาคร้ังตอไปในอนาคต
อาจตองมีการศึกษาผลในแตละบุคคลดวย เพราะแทจริงแลวการตอบสนองตอการไดรับ NAC ของ
รางกายในแตละคนนั้นอาจแตกตางกันไป 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุมท่ีไดรับ NAC แบบหลอกกับแบบจริง เพื่อลด
ผลท่ีอาจเกิดจากจิตวิทยา 

2. ควรเปรียบเทียบการทาน NAC ในเร่ืองของปริมาณและหรือระยะเวลาการไดรับ NAC 
ท่ีแตกตางกัน วาจะสงผลตอภาวะการบาดเจ็บภายหลังการออกกําลังกายท่ีแตกตางกันหรือไม 

3. ควรมีการศึกษาถึงผลของการทาน NAC ในระยะยาววาสงผลตอรางกาย การลาของ
กลามเนื้อ และระบบตานอนุมูลอิสระของรางกายอยางไร 

4. อาจทําการวัดปริมาณสารชีวเคมีในเลือดอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการบาดเจ็บหรือการ
อักเสบของกลามเนื้อเพ่ิมเติม เพื่อใหเห็นผลที่ชัดเจนข้ึน 

5. ควรจะติดตามผลของ NAC ท่ีมีตอภาวะการบาดเจ็บและการลาของกลามเน้ือหลังการ
ออกกําลังกายไปแลว เพื่อดูผลของ NAC ภายหลังการหยุดไดรับ NAC หรืออาจมีการตรวจวัด
ปริมาณสารชีวเคมีในเลือดหลังออกกําลังกายเปนชวง ๆ เพิ่มเติม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


