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บทนํา 
 

ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 
 
  ปญหาของภาวะโภชนาการเกินทําใหเกดิปญหาของการมีน้ําหนกัตัวเกนิและโรคอวน   
โดยมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศตางๆทั่วโลก   ซ่ึงมาจากวฒันธรรมการกินอาหารที่มีไขมัน
และพลังงานสงูในประเทศเมอืงหนาวฝงตะวันตก  ฝงอเมริกา  และกําลังระบาดไปยังประเทศที่
กําลังพัฒนาอืน่ๆ  ในประเทศไทยเองกเ็ชนเดียวกัน    ซ่ึงประชาชนสวนใหญของประเทศรับประ 
ทานอาหารที่มขีาวเปนหลักไมวาจะเปนขาวเหนียวหรือขาวสวยพรอมกบัอาหาร ซ่ึงสวนใหญเปน
แกง  น้ําพริก และผัก อุดมไปดวยสารอาหารที่เปนประ โยชน    มีไฟเบอรสูงแตใหพลังงานไมสูง
มากนัก     ทําใหรางกายสามารถนําเอาพลังงานไปใชไดสมดุลกับสารอาหารที่ไดรับ  จงึไมเหลือ
พลังงานที่จะไปสะสมเปนไขมันในรางกาย แตเนื่องจากความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เพิ่มมากขึ้น ทาํใหประชาชนไดรับอาหารทีม่ีคุณคาเพิ่มขึน้รวมทั้งมีการออกกําลังกายที่ลดนอยลง 
จึงทําใหประชาชนทั่วไปมนี้าํหนักตวัที่เพิม่มากขึ้น  เมื่อโตเปนผูใหญก็มีโอกาสอวนมากกวาเดก็ที่มี
น้ําหนกัตัวปกติถึง 3 เทา (ชูศักดิ์ เวชแพทย และกันยา ปาละวิวัธน, 2536)   
  เมื่อเทคโนโลยีการติดตอส่ือสารสามารถติดตอถึงกันไดงายมากขึ้น เกิดความสะดวก 
สบายมากยิ่งขึน้ การทํางานมีการแขงขันสงูขึ้น ตองทําอะไรตางอยางเรงรีบ ทําใหประชาชนทั่วไป
ไดมกีารเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยในการบริโภคอาหารเกิดขึ้นมกีารประกอบอาหารในบานลดลง  
รับประทานอาหารนอกบานกันมากขึ้น ซ่ึงมักจะเปนอาหารจานดวน หรือ Fast food  ทั้งนี้อาจเปน
เพราะคานยิมและความสะดวกในการบริโภคอาหาร ซ่ึงอาหารเหลานีม้ีองคประกอบสวนใหญเปน
แปงและมไีขมันคอนขางสูง      และมักนยิมดื่มเครื่องดืม่ที่มีปริมาณน้าํตาลสูงรวมดวย       ทําให
เปนปญหาของภาวะโภชนาการเกินตามมา 
       โรคอวน (Obesity) หมายถึง ภาวะที่รางกายสะสมไขมันไวมากกวาปกติ  (ศักดา พรึงลําภู
และคณะ,2004)  
 ภาวะน้ําหนักเกิน (Overweight) หมายถึง มีน้ําหนกัมากกวาเกณทปกตขิองคนเพศเดยีวกัน 
ที่มีความสูงเทากัน 
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เมื่อเปนโรคอวนหรือการที่มีไขมันสวนเกินของรางกายในปริมาณทีม่ากเกินไป  จะทําให
เสี่ยงตอการเกดิโรคตางๆ  ดังนี้ 

มีรายงานการศึกษา พบวา  คนอวนมีอัตราการตายสูงกวาปกติ 1-1/2 เทา   โรคเบาหวานมา
กวาคนปกติ 7 เทา  โรคนิ่งในถุงน้ําดี 2-3 เทาของคนปกติ       ความดนัโลหิตสูงประมาณ 3 เทา  มี
ความเสี่ยงเรื่องของโรคหัวใจและโรคไตเพิ่มขึ้น  มีความเสี่ยงของโรคปอดเพิ่มขึ้น   เวลาผาตัดก็มี
อัตราเสี่ยงสูงขึ้น  อัตราการตายสูงขึ้นเปน6 เทา      แตทีสํ่าคัญ คนอวนจะมีความอบัอายขายหนาตอ
สังคม ถึง 100 % (คณะแพทยใกลหมอ, 2536)   

กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ.2542 ไดกําหนดเกณฑ น้ําหนัก และสวนสูง
มาตรฐานของประชาชนไทย ชวงอายุ 1 วัน ถึง  19 ป พบวา กลุมที่มีน้าํหนักตวัมากกวาปกติ            
( Overweight ) อยูระหวางเปอรเซ็นไทลที่ 90-97 และกลุมที่ถือวาเปนโรคอวน จะมีระดับเปอรเซ็น
ไทลที่ 97  ขึ้นไปซึ่งเกี่ยวของกับภาวะทางโภชนาการเหลานี้ กอใหเกิดปจจัยเสีย่งตอสุขภาพ   

ในปจจุบนัความชุกของโรคอวนในคนไทยเพิ่มขึ้นทกุกลุมอายุ  โดยรอยละ 10-20  ของ
ทารกที่อวนจะเติบโตเปนเดก็ที่อวน  รอยละ 40  ของเดก็ที่อวน ในวัยเด็กจะยังอวนอยูเมื่อเปนวัยรุน 
รอยละ 75-80  ของวัยรุนที่อวนจะโตเปนผูใหญที่อวนในที่สุด (ศักดา พรึงลําภูและคณะ, 2004)  

จากลักษณะนสัิยและพฤติกรรมการใชชีวติของคนเปลี่ยนแปลงไป   จากการที่ตองใช
แรงงานในการทํามาหากินดวยการลาสัตวหรือทําเกษตรกรรม  กลายมาเปนสังคมเมืองที่ทํางานอยู
ในสํานัก งาน บริษัท  โรงงาน  มีพฤติกรรมที่ตองอยูกับที่เปนเวลานานๆ ไมไดมีการเคลื่อนไหว
ที่มากเพียงพอ   ขาดการออกกําลังกายและมีการบริโภคอาหารที่มีพลังงานคอนขางสูง   จึงขาด
สมดุลของพลังงานที่รับเขามาและใชออกไป    ดังนั้นรางกายจึงนําเอาพลังงานที่เหลือไปเก็บสะสม
อยูในรูปของไขมันสวนเกินใตผิวหนัง และอวยัวะตางๆ   เปนตน 

การออกกําลังกายชวยลดปรมิาณของไขมนัสวนเกินได  โดยการออกกาํลังกายชวยกระตุน
การทํางานระบบกระดกูและกลามเนื้อใหทํางานการหดตัวและคลายตวั  โดยโรงงานเผาผลาญ
พลังงานที่ดีทีสุ่ดอยูที่กลามเนื้อ   การหดตวัของกลามเนือ้ในแตละครั้งตองอาศัยพลังงานจากการเผา
ผลาญสารอาหารที่ไดรับเขามา    การออกกําลังกายทีใ่ชเวลานานจะชวยกระตุนระบบหัวใจและ
หลอดเลือด รวมทั้งระบบการหายใจใหทาํงานไดดยีิ่งขึ้น ทําใหปริมาณออกซิเจนในเลือดมีมากขึ้น  
เพื่อทําการเผาผลาญพลังงานที่ใชในระบบ Aerobic  โดยใช ไกลโคเจน ไขมัน และโปรตีนในการ
เผาผลาญ    ทําใหประสิทธิภาพการหดตวัของกลามเนื้อทีใ่ชในการเคลื่อนไหวของรางกายดเีพิ่มขึ้น    
และทําใหมีการเผาผลาญพลังงานสวนเกินไดมากขึ้น      นอกจากนี้การออกกําลังกายสามารถสราง
ภูมิคุมกัน  เพือ่ปองกันโรคตาง ๆ และชวยฟนฟูสภาพรางกายที่เจ็บปวยใหมีชีวิตเปนปกติได 
โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน จากการเสื่อมสภาพของหลอดเลือดและโรคความดันโลหิต
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สูง ซ่ึงเปนสาเหตุการตายอนัดับตนๆ ของประชาชนในปจจุบัน  อีกทัง้ยังชวยคลายเครียดทางจิตใจ
ไดดวย ดงันั้นในการแพทยแผนปจจุบัน   จงึแนะนําใหประชาชนทัว่ไปออกกําลังกายที่ถูกตองอยาง
สม่ําเสมอ       
  ในปจจุบนัการออกกําลังกาย หรือการเลนกีฬากาํลังเปนที่นิยมกนัอยางแพรหลาย    เนื่อง 
จากผูคนสนใจมาดูแลสุขภาพมากขึ้นไมวาเด็กหรือผูใหญและวยัอ่ืนๆ กห็ันมาออกกาํลังกายมากขึน้  
นั่นอาจ เปนเพราะวาอยากใหตัวเองมีสุขภาพรางกายทีแ่ข็งแรงไมเจ็บปวยงาย  ทรวดทรงสมสวน มี
บุคลิกที่ดูดี และยังเปนกิจกรรมที่ชวยคลายความเครียดทัง้จากทางรางกายและจิตใจ  และชวยทําให
จิตใจเขมแข็งหางไกลจากยาเสพติดดวย  กิจกรรมในการออกกําลังกายนั้นมใีหเลือกเลนกันมากมาย
หลายแบบแลวแตวาใครจะถนัดหรือชอบเลน หรือออกกําลังกายแบบใด  เชน  การวิง่เหยาะ เดนิ
ออกกําลัง โยคะ รํามวยจีน  เตนแอโรบิค  และกฬีาประเภทตาง ๆ  เปนตน     อยางไรก็ตามในการ
เลนกีฬาและการออกกําลังกายมีมากมายหลายประเภท  ซ่ึงการเลือกประเภทของการออกกําลังกาย
และเลนกฬีาแตละชนิดนัน้   ตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพรางกาย    เพศ  อายุ  และวัตถุ 
ประสงคเปนหลัก ซ่ึงการเลือกออกกําลังกายในประเภทที่ไมเหมาะสมกับสภาพรางกายของตนเอง
นั้นอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บตอรางกายได  ซ่ึงเมื่อมีการบาดเจ็บเกดิขึ้น มักสงผล
ใหตองหยุดกจิกรรมการออกกําลังกายนั้น ทําใหตองเสียเวลาและคาใชจายในการดแูลรักษารางกาย
ใหกลับมาเปนปกติ    จึงควรเลือกการออกกําลังกายที่มีไมเสี่ยงตอการบาดเจ็บ และเพิ่มสมรรถภาพ
ของรางกายไดอยางเต็มที่  เหมาะสมกับทุกเพศทุกวยั เชน การออกกําลังกายในน้ําซึ่งเปนอีกทาง 
เลือกหนึ่งในการออกกําลังกายซึ่งไดผลคลาย ๆ กับการออกกําลังกายบนบก  แตมีความเสี่ยงในการ
บาดเจ็บนอยกวาบนบกหลายเทาตัว  
   การออกกําลังกายในน้ํา (Hydrotherapy) เปนรูปแบบหนึ่งของวิธีรักษาทางกายภาพบําบัด  
ซ่ึงใชน้ําเปนตวักลางหรือส่ือในการรักษา  มักจะกระทําในรูปแบบของการฝกออกกําลังในน้ํา  หรือ
การใชคุณสมบัติของน้ําในดานตางๆ กันทั้งในดาน แรงดันของน้ํา แรงลอยตัวของน้ํา ตลอดจนอณุ 
หภูมิของน้ํา  มารักษาปญหาของผูปวย โดยการนําเทคนคิการบริหารกายในน้ํามาใช  การออกกําลัง
กายในน้ํามีช่ือเรียกหลายแบบดวยกัน ไดแก   Hydrotherapy หรือ Aquatic  Exercise หรือ Water 
exercise เปนตน  การออกกําลังกายในน้ําถือวาเปนการออกกําลังกายทีไ่รแรงกระแทก  รางกายไม
ตองรับแรงกระแทกที่ขอตอตางๆ เหมือนการวิ่งบนบกซึ่งตองรับแรงกระแทกประมาณ  5 เทาของ
น้ําหนกัตัว  นัน่ก็หมายความวาการออกกําลังกายในน้ํามโีอกาสใหเกดิการบาดเจ็บนอยมาก  ซ่ึง
ประโยชนของการออกกําลังกายในน้ํา  มีดงันี้คือ เพิ่มและรักษาความยดืหยุนของกลามเนื้อ, เพิ่ม
ความแข็งแรงของกลามเนื้อ, เพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวมากขึน้, ชวยใหผอนคลาย,  
เหมาะกับคนที่มีภาวะน้ําหนักเกนิหรือภาวะโรคอวน  ,   คนทอง ,  คนเปนความดนัโลหิตสูง, โรค 
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หัวใจ,    ไรแรงกระแทกจึงไมทําใหเกิดการบาดเจ็บ,ใหความปลอดภยัสูง,  การระบายความรอน
ของรางกายมปีระสิทธิภาพมากกวาการออกกําลังกายบนบกทําไหออกกําลังกายไดนาน   ไมคอย
เหนื่อยทาํใหรูสึกสดชื่น   รวมทั้งผลทางดานจิตใจที่ดีขึ้นดวย  คนสวนมากมักจะชอบเลนน้ํา เพราะ 
วาอยูในน้ําแลวรูสึกวาไมรอน การออกกําลังในน้ํา  จะทาํใหระบบกลามเนื้อและกระดูก  ระบบหัว 
ใจ และหลอดเลือด และระบบหายใจของรางกาย มีความแข็งแข็งแรงและทนทาน  ชวยลดน้ําหนกั 
และเพิ่มความกระชับของกลามเนื้อ สามารถออกกําลังไดทุกเพศทกุวยัแมวาจะไมเคยออกกําลังมา
กอน  (ประภาส โพธ์ิทองสุนันท,2533) 

การออกกําลังกายแอโรบิคในน้ําเปนกิจกรรมเขาจังหวะประกอบดนตรี   ซ่ึงจะมีผูนําการ
เตนโดยการเคลื่อนไหวของแขนและขา  โปรแกรมที่ใชในการออกกําลังกายแอโรบิคในน้ํามหีลาย
แบบ      ซ่ึงมักจะดําเนินไปในน้ําระดับสูงกวาเอวถึงหนาอก การออกกําลังจะนานประมาณ 50 – 60 
นาที   ในบางครั้งอาจมีการนําเอาอุปกรณตางๆ เชน ถุงมือ, แผนโฟม, เข็มขัดพยุงตวั ,  Dumbell, 
Barbell, Noodle หรืออุปกรณอ่ืน ๆ มาใชดวย    ในการศึกษาครั้งนี้ไดใหความสนใจการออกกําลัง
กายในน้ําแบบ Aquatic Body Workout ซ่ึงเปนการออกกาํลังกายที่จะตองเคลื่อนไหวรางกายตาน
กับแรงตานของน้ําในทิศทางตางๆ  ซ่ึงใชแรงความพยายามของรางกายเปนอยางมาก  เปนการออก
กําลังกายที่งาย  สะดวก  และประหยดั   ไมตองพึ่งพาอุปกรณในการออกกําลังกายใหยุงยาก    
สามารถเลือกความหนกัในการออกกําลังกายใหเหมาะสมสําหรับแตละคนได เปนการออกกําลัง
กายที่ชวยในการเผาผลาญพลังงานและไขมันไดดี   ทําใหมีน้ําหนักตวัอยูในชวงที่เหมาะสม   และ
ชวยลดปญหาของภาวะโภชนาการเกนิได 
  ในการสรางแบบฝกโปรแกรมการออกกําลังกายในน้ําแบบ Aquatic Body Workout ใน
คร้ังนี้     ทําไปเพื่อเปนแบบฝกในการออกกําลังกายใหกบัผูที่สนใจทั่วไป    รวมทั้งองคกรชุมชน
หนวยงานราชการ  สถานศึกษาในพืน้ที่จังหวัดเชียงใหมที่มีสมาชิกเปนบุคคลากรหรือเยาวชนที่มี
สภาวะโภชนาการเกินมาตรฐานหรืออยูในเกณฑทวม เร่ิมอวน และอวน  ไดใชเปนโปรแกรมฝก
ออกกําลังกายเพื่อควบคุมน้ําหนักตวัและควบคุมปริมาณไขมันในรางกายใหอยูในเกณฑที่เหมาะสม  
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วัตถุประสงคของการวิจัย  
เพื่อศึกษาถึงผลการเปลี่ยนแปลงของรางกาย     เมื่อเปรียบเทียบการทดสอบรางกายทั้งกอน

และหลังการเขารวมโปรแกรมการออกกําลังกายในน้ําแบบ Aquatic Body Workout ในกลุมเดก็
วัยรุน อายุ 13-18  ป  ที่มีภาวะโภชนาการเกิน ระยะเวลา 8 สัปดาห     โดยพิจารณาจากคาความ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้        

1. การวัดสัดสวนรางกาย (Anthropometry) 
1.1 น้ําหนกัตัว (Body   weight) 
1.2  สวนสูง (Body  height)     
1.3 เสนรอบวงเอว (Waist circumference) 
1.4 เสนรอบวงสะโพก (Hip circumference)  
1.5 อัตราสวนของเสนรอบวงเอวตอเสนรอบวงสะโพก (Waist to Hip ratio)   

2. การวัดสวนประกอบของรางกาย(Body composition) 
 2.1 คาเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย (Percent body fat, % BF) 
 2.2 น้ําหนกัของไขมันในรางกาย (Fat  weight) 
 2.3 น้ําหนกัของรางกายที่ไมรวมไขมัน (Lean weight) 

3. การวัดปจจยัที่มีผลตอสมรรถภาพทางดานสุขภาพ (Health related physical fitness factor) 
 3.1 ความออนตัวของรางกาย (Flexibility)   

3.2 อัตราการเตนของหัวใจขณะพกั (Resting heart rate, RHR) 
3.3 ระดับความพยายามในการออกกําลังกาย (Rate of  perceived  exertion, RPE)    

   
สมมติฐานการศึกษาวิจัย 

1. โปรแกรมการออกกําลังกายในน้ําแบบ Aquatic Body Workout มีผลทําใหคาการวัด
สัดสวนรางกาย (Anthropometry) ไดแก น้ําหนักตวั (Body  weight), สวนสูง (Body  height), เสน
รอบวงเอว (Waist circumference), เสนรอบวงสะโพก (Hip  circumference), อัตราสวนของเสน
รอบวงเอวตอเสนรอบวงสะโพก (Waist to Hip ratio)  ภายหลังการออกกําลังกายในน้าํมีคาลดลง  
เมื่อเปรียบเทียบผลการทดลองกอนและหลังการเขารวมโปรแกรม 

2. โปรแกรมการออกกําลังกายในน้ําแบบ Aquatic Body Workout มีผลทําใหคาการวัด
สวนประกอบของรางกาย(Body composition) คือ คาเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย (Percent body 
fat, % BF), น้ําหนักของไขมันในรางกาย (Fat  weight, FW) ภายหลังการออกกําลังกายในน้ํามีคา
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ลดลง  และคาน้ําหนกัของรางกายที่ไมรวมไขมัน (Lean weight, LW) มีคาเพิ่มขึ้นเมือ่เปรียบเทียบ
ผลการทดลองกอนและหลังการเขารวมโปรแกรม 

3. โปรแกรมการออกกําลังกายในน้ําแบบ Aquatic Body Workout มีผลทําใหคาจากการ
วัดปจจัยที่มีผลตอสมรรถภาพทางดานสุขภาพ (Health related physical fitness factor)  ไดแก    คา
ความออนตัวของรางกาย (Flexibility) ภายหลังการออกกาํลังกายในน้ํามีคาเพิ่มขึ้น, อัตราการเตน
ของหัวใจขณะพัก (Resting heart rate, RHR)   และระดับความพยายามในการออกกําลังกาย (Rate 
of  perceived  exertion, RPE)  ภายหลังการออกกําลังกายในน้ํามีคาลดลง  เมื่อเปรียบเทียบผลการ
ทดลองกอนและหลังการเขารวมโปรแกรม 

 
ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

เนื้อหา 
 การวิจยัเร่ืองนีม้ีเนื้อหาที่ทําการศึกษาถึงผลการเปลี่ยนแปลงทางดานสัดสวน

รางกาย (Anthropometry) ,สวนประกอบของรางกาย( Body composition ) และ ปจจัยที่มีผลตอ
สมรรถภาพทางดานสุขภาพ (Health related physical fitness factor ) จากการเขารวมโปรแกรมการ
ออกกําลังกายในน้ําแบบ Aquatic Body Workout   ในกลุมเด็กวัยรุน อายุ 13-18  ป ที่มีภาวะโภชนา 
การเกิน  ระยะเวลา 8 สัปดาห      

ประชากร 
ประชากรที่ใชในการศึกษาวจิัยคร้ังนี้เปนกลุมเด็กวยัรุน ที่เปนนกัเรียนของโรง 

เรียนที่อยูในเขต อําเภอเมือง   และอําเภอใกลเคียงของจังหวัดเชียงใหม  ที่มีอายุอยูระหวาง13-18 ป 
เปนผูที่มีสมรรถภาพรางกายแข็งแรง และเปนผูที่สนใจเขารวมโปรแกรม Aquatic Body Workout 
และสามารถเขารวมโปรแกรมไดตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห 
 
ขอตกลงเบื้องตน    แนวคิด  และทฤษฎี 

1.  ถือวาสถานการณที่จัดขึ้นเพื่อดําเนินการทดสอบมีความเหมะสม 
2.  การทําการศึกษาวิจยัคร้ังนี้ทาํการศึกษาวิจยัการออกกําลังกายจากโปรแกรมการออก

กําลังกายในน้าํแบบ Aquatic Body Workout ในกลุมเด็กวัยรุน อายุ 13-18  ป  ที่มีภาวะ
โภชนาการเกนิ   ระยะเวลา 8 สัปดาห      

3. การศึกษาวิจยัในครั้งนี้ทําการควบคุมจังหวะของทาในการออกกําลังกาย   แตไม
สามารถควบคุมจังหวะการออกกําลังกายของผูรวมวิจยัตามสภาพจริงไดทั้งหมด  และ
ไมสามารถควบคุมความลึกสระได       ซ่ึงอาจมีผลตอการเคลื่อนไหว  และรูปแบบ
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การออกกําลังกายบางทาของโปรแกรมการออกกําลังกายในน้ําแบบ Aquatic Body 
Workout  

4. โปรแกรมการออกกําลังกายในน้ําแบบ Aquatic Body Workout จะทําการทดลองใน
ชวงเวลา  16.00-17.00 น. ที่ความหนกั 50%-80% MHR นานครั้งละ 45 นาที ความถี่ 3 
คร้ังตอสัปดาห (ทุกๆ วันจนัทร-พุธ-ศุกร )  เปนเวลาติดตอกัน 8  สัปดาห 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

การออกกําลังกายในน้ํา แบบ Aquatic Body Workout หมายถึง   การออกกําลังกายในน้ํา
โดยมีทาทางตาง ๆ ซ่ึงจะใชมือ แขน ขา และเทา เปนแรงตานกับน้ํา ในทิศทางตาง ๆ  ประกอบการ
ออกกําลังกาย โดยไมใชอุปกรณเสริม ซ่ึงใชทาเตนในแบบ แอโรบิคในน้ํา การวิ่ง การกระโดด ซ่ึง
เปนการออกกาํลังกายในน้ํา  

สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness)  หมายถึง ความสามารถของบุคคลในอันที่ประกอบ
กิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพเปนระยะเวลาติดตอกนัเปนนานๆโดยไมแสดงความเหน็ดเหนื่อย
ใหปรากฏ สามารถฟนคืนสูสภาวะปกติไดในเวลาอันรวดเรว็ 

Anthropometry    หมายถึง  การวัดสัดสวนของรางกายมนุษยตามหลกัวิทยาศาสตร โดย
ประเมินจากการวัด น้ําหนักตัว(Body  weight), สวนสูง (Body  height) , เสนรอบวงเอว (Waist 
circumference) , เสนรอบวงสะโพก (Hip circumference), อัตราสวนของเสนรอบวงเอวตอเสน 
รอบวงสะโพก  (Waist to Hip ratio) 
 Body  composition หมายถึง การวัดสวนประกอบของรางกาย โดยประเมินจากคา
เปอรเซ็นตของไขมันในรางกาย (Percent body fat, % BF) 
 ภาวะโภชนาการเกิน  หมายถึง การวัดภาวะโภชนาการ ที่ประเมินโดยใชดัชนีน้าํหนกัตาม
เกณฑสวนสูง (Weight for Height) ที่มีภาวะโภชนาการเกินตั้งแตทวม เร่ิมอวน และอวน 
 น้ําหนกัตัว (Body weight) หมายถึง น้ําหนกัของรางกายโดยรวม จากการวัดดวยตาชั่ง มี
หนวยเปน กิโลกรัม ( kg.)  

สวนสูง (Body  height) หมายถึง สวนสูงของรางกายทั้งหมด วดัในทายืนเปนความสงูจาก
เทาจนถึงหวั มหีนวยเปนเซนติเมตร (cm.) 
 อัตราการเตนของหัวใจ (Heart  rate, HR) หมายถึง จํานวนครั้งที่หวัใจบีบตัวไดในหนึ่ง
นาที 
 อัตราการเตนของหัวใจขณะพัก (Resting heart  rate, RHR) หมายถึง จํานวนครั้งที่หัวใจบีบ
ตัวไดในหนึ่งนาทีขณะรางกายพักไมไดออกแรง 
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 อัตราการเตนของหัวใจสูงสุด (Maximum heart rate, MHR)  หมายถึง จํานวนครั้งที่หัวใจ
บีบตัวไดสูงสดุในหนึ่งนาที  เปนอัตราการเตนของหวัใจที่เพิ่มขึ้นอยางมาก ในขณะออกกําลังกาย
อยางหนกั 
 ความออนตัวของรางกาย (Flexibility ) หมายถึง   ความสามารถในการเคลื่อนไหวใหไดมุม
ของการเคลื่อนไหวอยางเตม็ที่ของขอตอแตละขอ โดยอาจจะเปนขอตอสวนใดสวนหนึ่ง หรือการ
ทํางานของหลายขอตอรวมกนั  
 เสนรอบวงของเอว (Waist circumference) หมายถึง  การวัดเสนรอบวงในระดบัเอวใช
จุดอางอิงจากระดับรอบสะดอื หรือกึ่งกลางระหวาง Rib 12  และ Iliac crest มีหนวยเปน เซนติเมตร 
( cm.) 
 เสนรอบวงของสะโพก (Hip circumference)หมายถึง การวัดเสนรอบวงในระดับสะโพก 
โดยใชจดุอางอิงจากระดับกระดูก Greater trochanter  มีหนวยเปน เซนติเมตร ( cm.) 
 อัตราเสนรอบวงของเอวตอเสนรอบวงของสะโพก (Waist to Hip ratio)   เปนคาที่บงบอก
ถึงภาวะอวนไดชนิดหนึ่ง  
 เปอรเซ็นตของไขมันในรางกาย (Percent body fat, % BF)  หมายถึง คาจากการวัดปริมาณ
ของไขมันทั้งหมดในรางกาย  มีหนวยเปน เปอรเซ็นต ( % )  
  
 
 


