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N-Acetylcysteine (NAC) เกิดจากการนํากรดอะมิโน cysteine มาเติม acetyl group ที�ตําแหน่ง N 

ของกรดอะมิโน cysteine (รูปที� �) จดุประสงค์ของการเติม acetyl group เพื�อเพิ�มความสามารถของ NAC ใน

การละลายไขมนั เพื�อการดดูซมึที�ดีขึ �น ฤทธิ�ในการต้านอนมุลูอิสระของ NAC อยูที่� thiol หรือ sulfhydryl group 

(-HS) 

คุณสมบัติทางเภสัชวทิยาของ NAC ประกอบด้วย 

  �. ฤทธิ�ละลายเสมหะ การอกัเสบของทางเดินหายใจ ไม่ว่าจะเกิดจากการติดเชื �อ (เช่น แบคทีเรีย, 

ไวรัส หรือจลุชีพอื�นๆ) หรือไม่ได้เกิดจากการติดเชื �อ (เชน่ การอกัเสบจากภมิูแพ้ หรือการระคายเคืองเรื �อรัง) จะ

กระตุ้นเซลล์ที�สร้างเสมหะให้เพิ�มจํานวนมากขึ �น ทําให้มีการผลติเสมหะเพิ�มมากขึ �น  การอกัเสบของทางเดิน

หายใจยงักระตุ้นให้มีการผลิต fucomucin (มีมกูเหนียวมากกว่านํ �า) มากขึ �น  มีการผลติ sialomucin (มีนํ �า

มากกว่ามกูเหนียว) น้อยลง ทําให้เสมหะเหนียวข้นมากขึ �น  เสมหะที�มีปริมาณมากขึ �น และเหนียวข้นมากขึ �น 

ทําให้เสมหะหนาตวัเพิ�มขึ �น และอดุกั �นทางเดินหายใจส่วนบนและลา่ง ไซนัส (sinus) คือโพรงอากาศข้างจมกู 

มีรูเปิดเข้าไปในโพรงจมกู เมื�อเสมหะที�หนาตวัไปอดุรูเปิดของไซนสัในโพรงจมกู ทําให้เกิดไซนสัอกัเสบ 

(sinusitis) ตามมา และเมื�อเสมหะที�หนาตวัไปอดุหลอดลม ทําให้หลอดลมตีบแคบ เกิดอาการไอ, หายใจ

ลําบาก หรือติดขดั หรือมีเสียงวี �ด  ปกติในทางเดินหายใจจะมีขนกวดั (cilia) ในการพดัโบก   ขบัสิ�งแปลกปลอม

ออกจากร่างกาย  เสมหะที�หนาตวัมากจะทําให้การทํางานของขนกวดัแย่ลง ผู้ ป่วยมีอตัราเสี�ยงของการติดเชื �อ

ซํ �า โดยเฉพาะเชื �อแบคทีเรียสงูขึ �น  ผู้ ป่วยอาจจะเป็นปอดบวม (pneumonia) ตามมาได้ 

NAC ออกฤทธิ�ละลายเสมหะ โดยกลุม่ sulfhydryl group ในโครงสร้างของ NAC  ไปทําลาย disulfide 

bond ของ mucoprotein ของมกู (mucous) ทําให้มกูเหลวตวั ร่างกายสามารถขบัเสมหะออกมาได้ง่ายขึ �น    



ฤทธิ�ละลายเสมหะของ NAC นั �น ออกฤทธิ�ทั �งเสมหะที�เกิดจากการติดเชื �อและไม่ติดเชื �อ และ NAC ยงัช่วยลด

การเกาะตดิของเชื �อแบคทีเรียกบัเซลล์เยื�อบชุั �นผิวของทางเดินหายใจ (bacterial adhesion) ด้วย 

ไบโอฟิล์ม (biofilm) (รูปที� �) เป็นสารที�สร้างโดยเชื �อแบคทีเรีย เพื�อป้องกนัไม่ให้ระบบภมิูคุ้มกนัของ

ร่างกาย (เช่น เม็ดเลือดขาว, antibody, ขนกวดัของเยื�อบุทางเดนิหายใจ) ทําลายเชื �อแบคทีเรียได้โดยง่าย และ

ช่วยปกป้องแบคทีเรียจากยาต้านจลุชีพ   ทําให้การติดเชื �อแบคทีเรียนั �นเรื �อรัง หรือเป็นๆ หายๆ  NAC มี

ประสิทธิภาพในการทําลายไบโอฟิล์ม และยบัยั �งการสร้างไบโอฟิล์ม  ลดการมีชีวิตของแบคทีเรียในไบโอฟิล์ม 

รวมทั �งลดการเกาะติดของเชื �อแบคทีเรียกบัเซลล ์เยื�อบุชั �นผวิของทางเดินหายใจด้วย การให้ NAC ร่วมกบัยา

ต้านจลุชีพ จะทําให้ยาต้านจลุชีพสามารถผ่านเข้าไปในชั �นลกึที�สดุของไบโอฟิล์ม และสามารถฆ่าเชื �อแบคทีเรีย

ได้ ทําให้ปัญหาที�เชื �อแบคทีเรียดื �อต่อยาต้านจลุชีพหมดไป 

ยาละลายเสมหะมีหลายชนิด NAC มีคณุสมบติัที�แตกต่างจากยาละลายเสมหะชนิดอื�น คือ สามารถ

ออกฤทธิ�ได้โดยตรงต่อโครงสร้างของเสมหะ และมีผลลดการเกาะติดของแบคทีเรีย กบัเยื�อบุทางเดินหายใจ  

และมีฤทธิ�ต้านอนมุลูอิสระ (antioxidant action) 

  �. ฤทธิ�ขับเสมหะ NAC เพิ�มการทํางานของขนกวดัของเยื�อบทุางเดนิหายใจในการกําจดัเสมหะ และ

กระตุ้นการทํางานของกระเพาะอาหาร และปอด (gastro-pulmonary vagal reflex) ช่วยให้ขบัเสมหะออกจาก

หลอดลม และปอดได้มากขึ �น 

  �. ฤทธิ�กําจัดสารพษิ และสารอนุมูลอสิระ สารพิษและอนมุลูอิสระ (reactive oxygen species: 

ROS และ reactive nitrogen species: RNS) (รูปที� �) ที�เกิดภายในร่างกาย (เชน่ เกิดจากของเสียที�เกิดจาก

การเผาผลาญ หรือเมตาบอลิซมึของเซลล์) และภายนอกร่างกาย (เช่น เกิดจากมลพิษในอากาศ, ฝุ่ น, ควนับุหรี�

, ยาบางชนิด, ความเครียด, การติดเชื �อ, การบาดเจบ็, การอกัเสบ) สามารถทําร้ายเซลล์ในร่างกาย  ทําให้

เนื �อเยื�อถกูทําลาย มีการอกัเสบของเยื�อบทุางเดนิหายใจ ทําให้ทางเดินหายใจบวม  มีสารคดัหลั�ง หรือเสมหะ

เพิ�มมากขึ �น  โดยปกติร่างกายจะมีสารต่อต้านอนมุลูอิสระ (antioxidant) ตามธรรมชาติอยู่แล้ว คือ กลธูาไธ

โอน ซึ�ง sulfhydryl group ของกลธูาไธโอนสามารถทําปฏิกิริยากบัอนมุลูอิสระโดยตรง เมื�อมีความสมดลุ

ระหว่างอนมุลูอิสระ และสารต่อต้านอนมุลูอิสระ ปัญหาก็จะไม่เกิด แต่เมื�อมีปริมาณของอนมุลูอิสระที�มาก

เกินไป (oxidative stress) ก็จะทําให้เกิดปัญหาตา่งๆตามมาได้ เชน่ อาจมีสว่นร่วมในการทําให้เกิดโรคจมกู

อกัเสบภมูิแพ้, ริดสีดวงจมกู, ไซนสัอกัเสบเรื �อรัง, ไอเรื �อรัง, หลอดลมอกัเสบเรื �อรัง 



ร่างกายสามารถสงัเคราะห์กลธูาไธโอนได้เองที�ปอดและตบัเป็นสว่นใหญ่ กลธูาไธโอนมีบทบาทสําคญั

ในการปกป้องเซลล์ และกําจดัสารพิษ อนมุลูอิสระที�เกิดจากภายในและภายนอกร่างกาย กลธูาไธโอน

ประกอบด้วย กรดอะมิโน � ชนิด คือ glutamic acid, glycine และ cysteine ซึ�ง cysteine เป็นกรดอะมิโนที�มี

ปริมาณน้อยที�สดุในเซลล์ 

NAC สามารถกําจดัสารพิษและอนุมูลอสิระได้โดย 

  - ฤทธิ�โดยตรง เกิดจาก thiol หรือ sulfhydryl group ของ NAC สามารถกําจดัพิษ และสารอนมุลู

อิสระได้โดยตรง โดยเปลี�ยนสารพิษ และอนมุลูอิสระให้เป็นนํ �า 

  - ฤทธิ�โดยอ้อม  NAC เป็นสารตั �งต้นของกลธูาไธโอน ซึ�งชว่ยกําจดัสารอนมุลูอิสระภายในร่างกาย 

โดยเมื�อรับประทาน NAC เข้าไปในร่างกาย จะให้ cysteine ซึ�งเป็นสว่นประกอบชนิดหนึ�ง หรือสารตั �งต้นขอ

งกลธูาไธโอน  

ปัจจบุนัมีการศึกษากนัมากขึ �นวา่ การที�ร่างกายขาด glutathione  ทําให้มีปริมาณอนมุลูอิสระ ภายใน

ร่างกายมากขึ �น อาจเกี�ยวข้องกบัการเกิดโรคพงัผืดในปอดโดยไม่ทราบสาเหต ุ(idiopathic pulmonary 

fibrosis), พิษที�เกิดจากการรับประทานยาพาราเซตามอลเกินขนาด, ภาวะไตวายอนัเนื�องมาจากการฉีดสารทบึ

รังส ี(contrast-induced nephropathy: CIN), โรคไวรัสเอดส์, เบาหวาน, หวัใจ, พิษจากโลหะหนกั 

NAC มีฤทธิ�ทําให้เส้นเลอืดขยายตวัด้วย (vasodilatation) โดยช่วยสร้าง nitric oxide   ฤทธิ�นี �เป็น

กลไกสําคญัในการป้องกันภาวะไตวายอนัเนื�องมาจากการฉีดสารทบึรังสี    เมื�อผู้ ป่วยรับประทาน NAC ขนาด

สงูร่วมกบัยาในกลุม่ nitrates อาจต้องระวังการเสริมฤทธิ�กนัระหว่างยา � กลุม่ อาจทําให้ผู้ ป่วยมีอาการหน้า

มืด, เป็นลม, วิงเวียนศีรษะได้ 

ข้อบ่งใช้ (indication) ของ NAC โดยองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ 

  - ใช้เป็นยาละลายเสมหะในผู้ป่วยที�มีเสมหะเหนียวข้นจากโรคของระบบทางเดนิหายใจ เช่น ถงุลมโป่ง

พอง, วณัโรค, หลอดลมอกัเสบ หรือผู้ป่วยที�เจาะคอ 

  - ใช้รักษาภาวะแทรกซ้อนของระบบทางเดินหายใจของโรค cystic fibrosis 

การใช้นอกข้อบ่งชี � (off label indication) ขององค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ 

  - ป้องกันภาวะไตวายอนัเนื�องมาจากการฉีดสารทบึรังสี 

  - ใช้เป็นยาถอนพิษที�เกิดจากการรับประทานยาพาราเซตามอลเกินขนาด 



สว่นข้อบ่งใช้ของ NAC โดยสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย คือ 

  - ใช้เป็นยาละลายเสมหะในผู้ป่วยที�มีเสมหะเหนียวข้นจากโรคระบบทางเดนิหายใจ 

  - ใช้เป็นยาถอนพิษที�เกิดจากการรับประทานยาพาราเซตามอลเกินขนาด 

 

-มีต่อตอนที� � - 

 

 

 

 

 


