
บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 
ความอวน  
 ความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหประชากรของโลกไดรับอาหารที่มีคุณคา
เพิ่มขึ้นรวมทั้งมีการออกกําลังกายที่ลดนอยลง  จึงทําใหประชากรมีน้ําหนักมากเกินกวาที่ควรจะ
เปนที่เรียกวา “ ความอวน” ความอวนมกัเกิดตั้งแตในวัยเด็ก  ถาเดก็มีน้าํหนักตวัมาก  เมื่อโตเปน
ผูใหญจะมีโอกาสอวนมากกวาเดก็ที่มีน้ําหนักตวัปกติถึง 3 เทา อีกประการหนึ่ง คือ ความอวนมัก
คอยๆ เกิดขึ้นชา ๆ ในผูใหญที่มีอายุ 25 -44  ป 
 แตเดิมเชื่อกันวาสาเหตุที่สําคัญของความอวน คือเกดิจากการรับประทานอาหารที่มาก
เกินไป  แตในปจจุบันมีปจจยัที่มาเกีย่วของหลายอยาง เชน พันธุกรรม , สภาพแวดลอม, สังคม, 
ลักษณะของอาหาร ,แบบแผนของการรับประทานอาหาร , ความแตกตางทางชีวเคมี , Metabolism 
ของบุคคลนั้นๆ  และบางทีเกี่ยวกับเชื้อชาติดวย   เปนการยากที่จะแยกความอวนออกเปนประเภท
ไดชัดเจน  ทั้งนี้เพราะมกัมีหลายสาเหตุซอนทับกันอยู  ดงันั้นการลดความอวนจึงตองอาศัยวิธีการ
หลายอยางรวมดวยกัน เชน การจํากัดอาหาร (Diet)  , ยาลดความอวน , การักษาทางจติใจ และการ
ออกกําลังกาย เปนตน  
 ปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งของการเกิดความอวน สวนหนึ่งเกิดจากการออกกําลังกายที่นอย
เกินไป  ไมใชเกิดเนื่องจากการไดรับอาหารที่มากเกินไปเพียงอยางเดยีว (ชูศักดิ์ เวชแพทย และ
กันยา ปาละววิัธน,2536) 
 
สาเหตุของโรคอวน  

1.พันธุกรรม พบวาในครอบครัวที่มีพอและแม หรือคนใดคนหนึ่งอวน หรือเคยมีประวัติอวน  
มีโอกาศที่จะมบีุตรอวนไดมากกวาในครอบครัวที่มีพอและแมหรือสมาชิกในครอบครัวมีภาวะ
ปรกติ  

2.รับประทานอาหารมากเกนิไป แลวไมไดออกกําลังกาย กลาวคือพลังงานที่ไดรับจากการ
รับประทานอาหารมากกวาพลังงานที่ใชในการออกกําลังกาย เชนชอบรับประทานอาหารที่มี
ไขมันและแคลอรีสูง เชน หมูสามชั้น มันหมู ขาหมู ครีม เคก แลวไมออกกําลังกาย เพื่อใหมกีาร
ใชพลังงานที่รับเขามา 
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3.พฤติกรรมการใชชีวิตประจําวันที่ไมเหมาะสมทําใหมีการใชพลังงานต่ําและทําใหเสียโอกาส 
ในการทํากจิกรรม หรือออกกําลังกายที่มีประโยชนตอสุขภาพ เชน เลนเกมสคอมพวิเตอร ดูโทร 
ทัศนนานหลายชั่วโมง 

4.โรคบางชนิด เชน Cushing Syndrome ซ่ึงจะทําใหรางกายของผูที่เปนโรคนี้อวน โดยสาเหตุ
ของโรคนี้เกิดจากความผิดปรกติของฮอรโมนในรางกาย จนทําใหอวนบริเวณใบหนา ลําตัว ตน
คอดานหลัง แตแขนและขาจะเล็ก และไมแข็งแรง ในกรณีนี้จะตองรักษาที่ตนเหตุ คอื ฮอรโมนที่
มีความผิดปรกติจึงจะสามารถหายอวนได 

5.ปจจัยสงเสรมิอื่นๆ เชน รายไดของผูปกครอง วิถีชีวิตคนเมือง ซ่ึงจะมผีลทางออมในดานการ
รับประทานอาหาร การดํารงชีวิตที่สะดวกสบาย และกจิกรรมที่ทํา ซ่ึงไมมีเวลาไปออกกําลังกาย 
หรือสถานที่ออกกําลังกายมนีอย ไมเพียงพอ  

 
โรคอวนท่ีมีผลรายตอสุขภาพ จัดเปน 2 ประเภท คือ  

1. โรคอวนทั้งตัว (Overall Obesity) คนกลุมนี้มีไขมันทั้งรางกายมากกวาปรกติ โดยไมไดสะสม
ที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะ 

2. โรคอวนลงพุง(Visceral Obesity / Abdominal Obesity) คนกลุมนี้มีไขมนัสะสมของอวัยวะ
ภายในชองทองมากกวาปรกติ โดยมีไขมันไตผิวหนงั(Subcutaneous Fat) สะสมบริเวณหนา
ทอง 

ตารางที่ 1 แสดง Definitions of Obesity and Severe Obesity 

Index Obesity Severe Obesity Relevant Information 
Mean weight for 

height 
>120 
percentile 

>140 percentile Actual weight is 20 percent or more 
above the mean weight for children of 
this height. 

Weight for height >85 
percentile 

>95 percentile Readily available reference charts. 
Easy to use but do not differentiate 
lean body mass from fat. 

Body mass index 
(kg.per m2  ) 

>=85 
percentile 

>=95 percentile Percentiles are age- and gender-
specific. Better correlates excess 
weight to fat in younger children and 
adolescents. 
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ปจจัยท่ีมีผลตอการสะสมไขมันท่ีชั้นผิวหนัง  
1. อายุ (Age) มีผลตอการเปลี่ยนแปลงไขมันในรางกาย โดยพบวาเมื่ออายุมากขึ้น จะมีปริมาณ

สะสมในรางกายเพิ่มขึ้น 
2. เพศ (Sex) มีผลตอการเปลี่ยนแปลงไขมันในรางกาย โดยพบวา เพศหญิงจะมีปริมาณไขมัน

มากกวาเพศชาย 
3. การทํากิจกรรม (Physical Activity) มีผลตอการเปลี่ยนแปลงไขมันในรางกาย โดยพบวาผูที่

ทํากิจกรรมมาก จะมกีารสะสมของไขมันมากกวาผูที่ทํากิจกรรมนอย 
4.ฮอรโมนที่สําคัญที่มีผลตอการสะสมไขมันในรางกาย การเปลี่ยนแปลงฮอรโมน เอสโตรเจน     

และโปรเจสเตอโรน ในรอบประจําเดือน เมื่อมีระดับฮอรโมนสูงขึ้นจะสงผลใหเกดิการกินอาหาร
มากขึ้น ชอบกนิอาหารหวานหรือที่มีไขมันมาก โดยพบวา เมื่อเพศหญิงอายุ 12 ป จะสะสมไขมัน
เพิ่มขึ้นถึง 120 เปอรเซ็นต  (ชูศักดิ์ เวชแพทย และกันยา ปาละวิวัธน,2528) 
 
อันตรายหรือภาวะแทรกซอนจากการเกิดภาวะอวนในเด็ก  

แบงเปน 3 ระยะ คือ 
1. ระยะตน 

 ดานกระดูก (Orthopedic) ทําใหเกิดกระดกูผิดปรกติ กระดูกและขอเสือ่มกอนวยัอันควร 
เนื่องมาจากตองรับน้ําหนักที่มากกวาปรกติ 
 ดานระบบประสาท (Neurological) โดยมกีารเพิ่มความดันในสมองขึน้มาก (Intracranial 
hypertension) ทําใหเกิดอาการปวดหวั (Headaches) อาเจียน (Vomiting) มองเห็นไมชัด (Blurred 
vision) หรือเหน็ภาพซอน (Diplopia) รวมกับมีการเพิ่มของความดันในชองทอง (Intra abdominal 
pressure) จากการเพิ่มของความดันในชองเยื่อหุมปอดและหวัใจ ทําใหเลือดดําจากสมองไหลกลับ
หัวใจไดยาก 
  ดานปอด (Pulmonary) ทําใหเกิดโรคหดื (Asthma) โรคที่เกี่ยวของกับทางเดินหายใจ (Airway 
disease) หยดุหายใจขณะนอน (Sleep apnea) การหายใจขณะนอนผิดปรกติ (Abnormal sleep 
pattern) อากาศในปอดนอยกวาปรกติ (Hypoventilation) 
  ดานกระเพาะอาหารและลําไส (Gastroenterological) ทําใหเกิดนิว่ในถุงน้ําดี (Gallstone) ตอม
ไขมันในตับอกัเสบ (Steatohepatitis) ถาเปนรุนแรงจะทําใหเกิดพังผืด (Liver fibrosis) และโรคตับ
แข็งตามมา (Cirrhosis) 
  ดานตอมไรทอ (Endocrine) 
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-หล่ังฮอรโมนอินซูลินออกมาไมเพียงพอกบัระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงขึน้หรือมีภาวะ
ดื้อตออินซูลิน (Insulin resistance) เนื่องจากการกินอาหารที่มีปริมาณน้าํตาลสูง ทําใหระดับ
น้ําตาลและระดับคอเลสเตอรอล (Cholesterol) เพิ่มขึ้นทั้ง Total Cholesterol, Low density 
lipoprotein (LDL) cholesterol และ Triglycerides รวมถึง เบาหวานที่ไมขึ้นกับอินซูลิน (Non 
Insulin dependent diabetes mellitus: NIDDM) 

-หล่ังฮอรโมนแอนโดรเจนออกมามากกวาปรกติ (Hyperandrogenemia) ทําให
ประจําเดือนผิดปรกติ เชน ปวดทองประจําเดือน ประจําเดือนมาชาหรือไมมา ประจําเดือน
นอย (Oligomenorrhea) หรือไมมีประจําเดือน (Amenorrhea) อนาคตอาจเกิดถุงน้ําในรังไข 
(Polycystic ovary syndrome) ได 

 1.6 ดานสังคมและเศรษฐกิจ (Social and economic) มีความรูสึกวาสังคมรังเกียจ ไมยอมรับ 
ไมมีความมั่นใจในตนเอง ไมพอใจในรูปลักษณของตนเอง ตองเสียคาใชจายจากการรักษาโรคอวน 
หรือโรคแทรกซอนที่เปนผลมาจากภาวะอวน 
 2. ระยะกลาง 
  2.1 ปจจัยเสีย่งเกี่ยวกับโรคหวัใจและหลอดเลือดมากขึ้น (Cardiovascular disease risk 

factor) ใหความดันโลหิตเพิม่ขึ้น เสี่ยงตอการเปนโรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) ไดใน
อนาคต และยงัทําใหเพิ่ม Total cholesterol, LDL-cholesterol แตลด High density lipoprotein 
(HDL) Cholesterol 

  2.2 ภาวะอวนคงอยู (Persistence) เมื่อเด็กหรือวัยรุนอวนแลวเจริญเตบิโตขึ้นภาวะอวนนัน้
ก็ยังคงอยู ซ่ึงเปนปจจยัเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular disease), 
เบาหวานชนิดที่ไมขึ้นกับอินซูลิน (NIDDM), ไขมันในเลือดสูง (Hyperlipidemia), โรคนิ่วใน
กระเพาะปสสาวะ, โรคขอเสื่อม (Osteoartritis) และมีโอกาสเปนมะเร็ง (Cancer) 

 3. ระยะยาว 
  3.1 โรคตางๆ (Mobidity) โอกาสเปนโรคในวัยกลางคนเพิ่มสูงขึ้น เปนโรคที่เกิดจากความ

ดันในเสนเลือดสูงขึ้น (Hypertensive vascular disease) และโรคเกี่ยวกบัหัวใจหลอดเลือดและ
ไต (Cardiovascular renal disease) มีโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคหัวใจ เสนเลือดแดงเปราะแข็ง 
(Atherosclerosis) มะเร็งลําใส (Colon cancer) เกาท (Gout) ขออักเสบ (Arthritis) ขอสะโพกหกั 
(Hip fracture) ทํากิจวัตรประจําวันลําบาก เบาหวาน (Diabetes mellitus) ปญหาเกีย่วกบั
ประจําเดือน 

  3.2 อัตราการตาย (Mortality) เมื่อมีโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคตางๆเพิ่มสูงขึ้น อัตราการ
ตายก็เพิ่มขึ้นสูงขึ้นตามไปดวย 
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วิธีการประเมินภาวะอวนในเด็ก  
1. การวัดทางตรง ไดแก การปฏิบัติการวิเคราะหทางเคมี 
2. การวัดทางออม มีหลายวธีิ ที่นิยมใชกนัอยางกวางขวาง ไดแก 
 
2.1 การวัดเสนรอบวง (Circumference ) 
 
 อัตราเสนรอบวงเอวตอเสนรอบวงสะโพก (Waist to Hip ratio) 
   การวัดความยาวของเสนรอบวง  โดยนิยมวัดบริเวณของเอวและสะโพก แลวนาํมา
คํานวณหาอัตราสวนเอวตอสะโพก(Waist to Hip ratio)โดยแบงผลไววา ในเพศชาย ถามีคามากกวา
หรือ เทากับ1 ถือวามีภาวะอวน  สวนในเพศหญิงถามีคามากวาหรือเทากับ 0.8  ถือวามีภาวะอวน 
 เพื่อวัดการกระจายของไขมันบริเวณสวนบนของรางกายเปนวิธีที่มีความละเอียดและ
เฉพาะเจาะจง โดยถือวาเปนวิธีที่ใชวดัการกระจายไขมันบริเวณรางกายสวนบนของเด็กที่ดีที่สุด 
อุปกรณที่ใชวดั คือ สายวัด (Lean M  et  al.,2003) 
   
 การวัดเสนรอบวงของเอว ( Waist circumference ) สามารถวัดได 4 ตําแหนง 

1. WC2 เปนการวัดบริเวณทีแ่คบที่สุดของเอว 
2. WC3 เปนการวัดระหวางกึ่งกลางของ Rib 12 และ Iliac crest 

 เกณฑที่การบงชี้ภาวะอวนในเด็ก นําคา WC มาคิดเปนเปอรเซ็นไทดโดยใชหลักเกณฑวา ถาคา 
WC ที่คิดเปนเปอรเซ็นไทดมากกวาหรือเทากับ 85 ถือวาอยูในภาวะน้าํหนักตวัเกิน และ ถาคาที่คิด
เปนเปอรเซ็นไทดมากกวาหรือเทากับ 95 ถือวาอยูในภาวะอวน 
 การวัดเสนรอบวงของสะโพก ( Hip circumference ) สามารถวัดไดจากตําแหนงของจุดที่กวาง
ที่สุดของสะโพก หรือ ตําแหนงกระดูก Greater trochanter  
 
2.2 Bioelectrical Impedance Analysis (BIA)  
  เปนการวดัปรมิาณไขมันในรางกายมีพื้นฐานในการผานกระแสไฟฟาเขาไปในรางกายและ
ความแตกตางในการนํากระแสไฟฟาที่แตกตางกัน โดยยึดหลักการที่วา Total body water และ Fat 
free weight มีความสัมพันธกันอยางมากในแงของการเหนี่ยวนํากระแสไฟฟาในรางกาย โดย
ปริมาณของ Fat free  mass มากยอมมีความตานทานตอกระแสไฟฟาที่นอย สวนปริมาณของFat 
free  mass นอยยอมมีความตานทานตอกระแสไฟฟาที่มาก การวดัBIA ทําไดโดย ใหผูถูกวัดนอน 
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หงายลงบนพืน้ที่ไมเหนี่ยวนําไฟฟากางแขนและขาออกจากลําตวั 30-45 องศา วาง source electrode 
บริเวณดานหลังของมือขวาและดานหลังของเทาขวาเหนือตอ MCP และ MTP joint ตามลําดับ สวน 
Voltage sense electrode จะวางไวตรงกลางระหวางปุมกระดูกดานในและดานนอกของขอมือขวา 
และวางไวตรงกลางบริเวณของตาตุมดานในและดานนอกของขอเทาขวา แลวจะทําการวัดโดยมี
การสงกระแสไฟฟาขนาด 80 mA 50 kHz เขาไประหวาง อิเล็กโทรด คาความตานทานและคาการ
ตอบสนอง จะถูกคํานวณและรายงานออกมาเปนคา Percent body fat , Fat body weight , Lean body 
weight , Basal metabolic rate และ Total weight ( Ursula et al.,2004 ) 
 
2.3 เกณฑอางอิง น้ําหนัก  สวนสูง เพื่อประเมินภาวการณเจริญเติบโตของเด็กไทย  

การเจริญเติบโตดานน้ําหนักและสวนสูงทีใ่ชเปนดัชนีบงชี้ภาวะโภชนาการของเด็กมอียู 3 
ดัชนี คือ น้ําหนักตามเกณฑอายุ (Weight for Age)   สวนสูงตามเกณฑอายุ (Height for Age)และ
น้ําหนกัตามเกณฑสูง (Weight for Height) ดัชนีแตละตัวจะใหความหมายในการประเมินซึ่งมี
ขอเดนและขอดอยที่แตกตางกัน โดยเฉพาะเมื่อนําไปสํารวจภาคตัดขวาง (Cross-sectional survey) 
พึงมีขอระวังในการแปลความหมายจากการประเมินได   ดังนี้  

 
น้ําหนักตามเกณฑอายุ (Weight for Age, Wt./Age)    น้ําหนกัเปนผลรวมของกลามเนื้อ 

ไขมัน น้ํา และกระดกู  น้ําหนักตามเกณฑอายุเปนดัชนีบงชี้ถึงความสัมพันธของการเจริญเติบโต
ของน้ําหนักทีเ่พิ่มขึ้นตามอายุของเด็ก  เปนดัชนีที่นยิมใชแพรหลายในการประเมินภาวการณขาด
โปรตีนและพลังงาน   และภาวะโภชนาการเกินสําหรับเด็กเล็กซึ่งมีความลําบากในการวัดความยาว  
การขาดอาหารในระยะแรกนั้น  น้ําหนักจะลดลงกอนทีจ่ะเกิดการชะงกัการเพิ่มสวนสูง 

 
สวนสูงตามเกณฑอายุ (Height for Age, Ht./Age) ความยาวหรือสวนสูงที่สัมพนัธกับอายุ

เปนดัชนีบงชีภ้าวะโภชนาการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องยาวนานในอดีต  ถาเด็กไดรับอาหารไมเพยีงพอ
เปนเวลานาน ( ซ่ึงความพรองของสวนสูงนี้เร่ิมไดตั้งแตทารกยังอยูในครรภมารดา) และหรือมีการ
เจ็บปวยบอยๆ  มีผลทําใหอัตราการเจริญเติบโตของโครงสรางของกระดูกเปนไปอยางเชื่องชาหรือ
ชะงักงัน  ทําใหเปนเด็กตวัเตีย้( Stunting )  กวาเด็กที่เปนเกณฑอางอิงซึง่มีอายุเดยีวกนั  ดังนั้น
สวนสูงตามเกณฑอายจุึงเปนดัชนีบงชี้ภาวการณขาดโปรตีนและพลังงานแบบเรื้อรังมาเปนระยะ
เวลานาน  ทําใหมีความพรองของการเจริญเติบโตดานโครงสรางสวนสูงทีละเล็กละนอย  ถาไมได
รับการปรับปรุงแกไขกจ็ะสะสมความพรองจนตกเกณฑ  ดังนั้น อัตราของเด็กตวัเตีย้จะเริ่มปรากฏ
ชัดและมาขึ้นในชวงอายุ 2-3  ปขึ้นไป  
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น้ําหนักตามเกณฑสวนสูง (Weight for Height, Wt./Ht.)   เนื่องจากน้าํหนักเปลีย่นแปลง
ไดรวดเร็วกวาสวนสูง  ถาเดก็ไดรับสารอาหารไมเพยีงพอจะมีน้ําหนักลดลง  มีภาวะผอม( wasting ) 
ดังนั้น  น้ําหนกัตามเกณฑสูงจึงเปนดัชนีบงชี้ที่ไวในการสะทอนภาวะโภชนาการ ในปจจุบันทีใ่ช
ประเมินภาวะโภชนาการได  แมไมทราบอายุที่แทจริง  และอิทธิพลจากเชื้อชาติมีผลกระทบนอย  
ภาวะซูบผอมจะเริ่มพบไดมากที่สุดหลังหยานม( 12-24 เดือน) หากการเตรียมอาหารเสริมที่จะใช
ในชวงปรับเปลี่ยนลักษณะอาหารจากของเหลว คือ นมแม  มาสูอาหารปกติ ในชวงระยะดังกลาวไม
เหมาะสมตามวัย   และเปนดชันีบงชี้ภาวะโภชนาการเกิน( ภาวะอวน) ทีใ่ชกันอยูในสากล  
 
การใชขอมูลเกณฑอางอิงน้ําหนัก และสวนสูง  

1. ขอมูลอางอิงที่เปนตัวเลข จดัทําในรูปตารางสวนสูงตามเกณฑอายุ  
2. ขอมูลอางอิงในรูปแบบของกราฟแสดงเกณฑอางอิงการเจริญเติบโต  มีวิธีการใชกราฟและ

การแปลความหมายภาวะโภชนาการ   
3. การใชดัชนีมากกวา 1  ตัว รวมกันในการประเมินภาวะโภชนาการ จะทําใหทราบภาวะ

โภชนาการของเด็กไดถูกตองชัดเจน และเลือกวิธีการแกไขปญหาไดถูกตองสอดคลองกับ
ลักษณะของปญหามากขึ้น  ( กองโภชนาการ  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.2543 ) 

 
ผลของการลดน้ําหนัก   
 เมื่อมีการลดน้าํหนักพบวา ขนาดของเซลลไขมันลดลง  แตจํานวนเซลลยังไมเปลี่ยนแปลง   
จะเห็นไดวาคนที่เคยอวนมากอน  เมื่อลดน้าํหนักก็ยังคงไมกลับมาเปนคนปกตอิยางแทจริง  เพราะ
จํานวนเซลลไมไดลดลง  ดังนั้นจึงมีความยากในการควบคุมน้ําหนักตัวใหลดลงสําหรับคนที่เคย
อวนมากอน  (ชูศักดิ์ เวชแพทย และกันยา ปาละวิวัธน,2536) 
 
อิทธิพลของการออกกําลังกาย  
 การจํากัดอาหารหรือการออกกําลังกายในระยะที่รางกายกําลังเจริญเติบโตอาจชวยควบคุม
และจํากดัการสรางเซลลไขมันขึ้นใหม  แตถาการออกกาํลังกายและการควบคุมน้ําหนักเมื่ออายุมาก
ขึ้นแลวก็สามารถลดปริมาณไขมันทั้งหมดลงได โดยการทําใหเซลลไขมันมีขนาดเล็กลง แตจํานวน
เซลลไมลดลง  ถาหยุดออกกาํลังกาย หรือกนิมากขึ้น กจ็ะทําใหปริมาณไขมันเพิ่มขึ้นอีก โดยขนาด
ของเซลลไขมันโตขึ้น   ดังนัน้การปองกันความอวนโดยการออกกําลังกาย และการควบคุมอาหาร 
ถากระทําตั้งแตอายุนอย  ก็ยอมมีประสิทธิภาพดกีวาการลดความอวนเมื่ออายุมาก 
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การลดไขมันเฉพาะสวน 
 มีความเชื่อกันวาถาใหออกกาํลังกายเฉพาะแหงสามารถลดไขมันไดเฉพาะแหงได  ความรู
เกี่ยวกับการใชพลังงานของรางกายแสดงวา  เมื่อออกกําลังกายจะกระตุนการเคลื่อนยายกรดไขมัน
ทั่วรางกาย  เพือ่นําไปใชเปนพลังงาน  บริเวณใดที่มีไขมนัเขมมากหรือมีเอนไซมมากก็จะเปนแหลง
ใหปริมาณกรดไขมันมาก  แตยังไมมีหลักฐานที่มีขอมูลช้ีชัดวาไขมนับริเวณที่มกีารออกกําลังกาย
ถูกเคลื่อนยายออกไปมากกวาบริเวณอืน่  
 
การควบคุมน้ําหนักตัว 
 น้ําหนกัของผูใหญเปลี่ยนแปลงไปเพียงเลก็นอยแมในระยะยาว  แสดงวามีการคุมใหคงที่ 
อยางไรก็ดี  ถารางกายไดรับอาหารมากกวาที่รางกายตองใชไป ก็จะทําใหน้ําหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  
เพราะพลังงานที่เหลือใชกจ็ะนําไปเก็บสะสมไวเปนไขมนั  
 
สมดุลพลังงาน   

ถาพลังงานที่รางกายไดรับ ( Energy input )  เทากับพลังงานที่รางกายใชไป ( Energy 
output ) จะทําใหน้ําหนักของรางกายคงที่  เมื่อใดก็ตามถาพลังงานที่รางกายไดรับพลังงานและ
พลังงานที่ใชไปไมเทากันก็จะทําใหน้ําหนกัของรางกายเปลี่ยนแปลงไป   
 
การออกกําลังกายเพื่อควบคมุน้ําหนักตัว   
 คนที่ออกกําลังกายเปนประจํา  จะทําใหสวนประกอบของรางกายอยูในระดับที่ตองการ  
และมีหลักฐานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ วาการออกกาํลังกายมีประสิทธิภาพในการควบคุมน้ําหนักตวัในระยะ
ยาวมากกวาการจํากัดอาหาร  การออกกําลังกายที่เกี่ยวกับความทนทานทําใหน้ําหนกัตัวลดลงและ
สามารถควบคุมสวนประกอบของรางกายตามตองการ   
 
การออกกําลังกายกับการกินอาหาร  

การออกกําลังกายเปนประจาํเกี่ยวของกับการทําหนาที่ของสมอง  เพื่อควบคุมการไดรับ
อาหารใหเปนไปตามปกติ  สวนในคนที่ไมคอยไดออกกําลังกายนัน้ พบวา สมดุลของการควบคุม
เปลี่ยนแปลงไป ชนิดและระยะเวลาองการออกกําลังกายก็มีสวนสําคัญตอความรูสึกอยากอาหาร  
เมื่อพิจารณาอาหารที่ไดรับสําหรับคนที่ออกกําลังกายระยะสั้น  พบวาผลการกระตุนความอยาก
อาหารมักเกดิในระยะสั้นทนัที ภายหลังการออกกําลังกายเทานัน้  (ชูศกัดิ์ เวชแพทย  และกันยาปา
ละวิวัธน,2536)  



 17 

ปจจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมในการลดน้าํหนัก มีดังนี้   
1. ความมุงมั่นในตัวเองที่อยากจะลดน้ําหนกั  เชน ตั้งใจทีจ่ะปรับพฤติกรรมในการออกกําลัง

กายที่เพื่อตองการจะลดน้ําหนัก เปนตน  
2. ความคาดหวังที่จะลดน้ําหนกั และคณุคาทีไ่ดรับ   
3. ความลมเหลวของการควบคุมน้ําหนกั ทําใหน้ําหนักเพิ่มขึ้นกลับมาเทาเดิม 
4. การใหเวลากบัตัวเอง ในการควบคุมน้ําหนกั 
5. ส่ิงแวดลอมทีอ่ยูอาศัย  เชน ส่ิงแวดลอมทางกายภาพที่ทําใหสามารถลดน้ําหนกัไดงายขึ้น 
6. กําลังใจจากคนรอบขาง  เชน คนที่แตงงานแลวสามารถลดน้ําหนกัไดดีกวาคนโสด เปนตน 
7. ความรูความเขาใจ ที่ถูกตอง และมีหลักการ 
8. สถานภาพทางเศรษฐกิจ  เชน การลงทุนเพื่อซ้ืออาหารเสริมลดน้ําหนกั เปนตน 
9. การรับรูอันตรายที่อาจเกดิขึน้ระหวางลดน้าํหนัก เชน การบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย 

ทําใหกลัวไมกลาที่จะออกกําลังกาย ทําใหลดน้ําหนักไมสําเร็จ เปนตน 
10. การมีสวนรวมในการตรวจวดัรางกาย และออกกําลังกาย เพื่อลดน้ําหนกั  
11. บุคคลที่มีอิทธิพลในการชักจงู เชน เพื่อน หรือแฟน เปนตน ในการทําใหมีกําลังใจในการ

ลดน้ําหนกั 
12. ระดับความเครียดของจิตใจ  
13. แรงกระตุนจากภายใน 
14. การรับรูเมื่อบรรลุเปาหมายที่ไดตั้งไว ( Laura  E, Shay , et al ., 2008 )   

 
หลักการธาราบําบัด (Hydrotherapy)   

ธาราบําบัด หรือ Hydrotherapy เปนรูปแบบหนึ่งของวิธีการรักษาทางกายภาพบําบัด ซ่ึงใช
น้ําเปนตวักลางหรือส่ือในการรักษา มักจะกระทําในรูปแบบการฝกออกกําลังกายในน้ํา หรือการใช
คุณสมบัติของน้ําในการรักษาปญหาของผูปวย อาทิเชน ผูปวยที่ขอติด, บวมที่แขนขาและมือ, 
บาดแผลไฟไหมหรือแผลกดทับ (Pressure Sore) กลามเนื้อออนแรง ผิวหนังหนาตวั เปนตน  
 
 
หลักฟสิกสพื้นฐาน 

     คุณสมบัติทางฟสิกสของน้ําที่ตองเขาใจและคํานึงถึงเวลาออกกําลังกายในน้ํามีอยู 2 หลัก
ใหญ คือ หลักของ อาคีมีดิส (Archimedes’ principle)   ซ่ึงจะเกี่ยวกับแรงลอยตัว (Buoyancy) และ
กฎของปาสคาล (Pascal’s law) ซ่ึงจะเกี่ยวกับแรงดันอุทกสถิตย (Hydrostatic pressure)   นอกจากนี้
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ยังตองคํานึงถึงเรื่องความถวงจําเพาะของของเหลว (Specific Gravity) ความหนดื (Viscosity) 
โมเมนตของแรงลอยตัว (Moment of buoyancy) และการเคลื่อนที่ของของเหลว (Hydrodynamics) 
 
คุณสมบัตขิองน้ํา 
1. แรงลอยตัว (Buoyancy) 
 คือ   ความสามารถที่มีแนวโนมในการยกวัตถุที่จุมในของเหลวใหลอยอยูเหนือผิวของ
ของเหลว ซ่ึงจะเกดิแรงดนัขึ้น (Upward force หรือ Up thrust) ที่กระทําตอวัตถุนั้นๆ ซ่ึงกระทําใน
ทิศทางตรงขามกับแรงโนมถวงของโลก (Gravity) เมื่อเราพิจารณาแรงที่เกิดขึ้นในวตัถุที่จมในน้ําจะ
มีแรง 2 แรงกระทําตรงขามกันคอื 

1. แรงโนมถวงของโลก ที่มีทิศทางลงสูแนวดิง่ ซ่ึงเขาสูศูนยกลางของโลกกระทําผานจดุ
ศูนยกลางของโลก กระทําผานจุดศูนยกลางของกอนวัตถุนั้น (Center of Gravity) 

2. แรงลอยตัว (Buoyancy) แรงพยุงที่ของเหลวพยุงวัตถุนั้นไว มีทิศทางขึน้ในแนวดิ่ง 
กระทําผานจดุศูนยกลางของการลอย (Center of buoyancy) หรือคือจุดศูนยถวงของของเหลวที่ถูก
แทนที่นัน่เอง แรงนี้มีคาเทากับมวลของของเหลวที่ถูกวตัถุนั้นแทนที ่
 
2. ความหนืด (Viscosity) 

คือ  ความเสียดทานที่อยูระหวางโมเลกุลของของเหลว ทําใหเกิดแรงตานเมื่อขณะ
เคลื่อนไหว และความหนืดนี้ ทําใหโมเลกุลของของเหลวพยายามยดึติดกับสิ่งที่พยายามเคลื่อนผาน
มันทําใหเกิดการไหลแบบวกวน (Turbulence) ที่ความเรว็ระดับหนึ่ง  ถาเพิ่มอุณหภมูิของของเหลว 
ความหนดืจะลดลง 
 
3. แรงดันของน้ํา (Hydrostatic pressure) 

โมเลกุลของของเหลวจะออกแรงพยุงดันตอทุกๆ จุด ทุกสวนบนผิวของรางกายที่จมอยูใต
น้ําแรงดันขึน้ตอหนวยพืน้ทีท่ี่กระทํา  คือ ความดันของของเหลว  อธิบายโดยกฎของปาสคาล 
(Pascal’s law) กลาววาความดันของของเหลวที่กระทําตอวัตถุที่จมนิ่งอยูใตน้ํา ที่ระดบัความลึกหนึง่
จะกระจายตัวสม่ําเสมอและมีคาเทากันตลอด โดยที่ความดนัที่จุดตางๆที่อยูระดับความลึกเดยีวกนัมี
คาเทากัน และแปรเปลี่ยนตามความลึก 
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4.การเคล่ือนท่ีผานน้ํา (Movement through water) 
 เปนพฤติกรรมของของเหลวที่ถูกควบคุมโดยธรรมชาติและอัตราการไหลจัดเปน
Hydrodynamics แบงการเคลื่อนที่ได 2  แบบ คือ 

4.1 การไหลในแบบแนวกระแส (Laminar flow / Streamlined) เปนการเคลื่อนที่ของ
ของเหลวที่ดําเนินตอเนื่องอยางชาๆ ดวยความเร็วคงที่   ไปในทิศทางเดยีวกัน มีแรงตานทานนอย 

4.2 การไหลแบบวกวน (Turbulent flow) เปนการเคลื่อนที่ของของที่ไมเปนระเบยีบ 
เปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจนเกดิการหมุนวน การไหลแบบวกวนนีเ้กิดจาก laminar flow ชนกับสิ่งกีด
ขวางทําใหโมเลกุลของน้ําไหลกลับมาทุกทิศทาง 
 
ผลของธาราบาํบัด (Effect of Hydrotherapy) 

การรักษาดวยน้ําในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนการแชจุมในถังน้ํา อางน้ํา หรือแมแตการ
ออกกําลังกายในสระน้ํา จะใหผลดีในการรกัษาโดยเฉพาะทางดานระบบการไหลเวยีนของเลือด 
ปญหาของผิวหนัง น้ํามีผลทาํใหรางกายสดชื่น คลายความรอน ความเครียด วิธีการรกัษาทาง
กายภาพบําบัดดวยน้ํานีใ้ชน้ําอุนที่มีอุณหภมูิประมาณ 34-37 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 5-30 นาที  

 
ผลท่ีไดรับทางสรีระวิทยา (Physiological Effect) 
 ระหวางที่ผูปวยอยูในน้ําอุน จะไดผลเหมือนกับการรักษาดวยความรอน แตแตกตางกนัที่
ปริมาณนอยกวา อุณหภูมิของรางกายจะเพิม่สูงขึ้น อุณหภูมิของน้ําสูงกวาบริเวณผิวหนัง ซ่ึงมีคา
เทากับ 33.5 องศาเซลเซียส รางกายไดรับความรอน จากสวนที่จมอยูใตน้ําและถายเทความรอนไป
ตามเสนเลือด ที่อยูผิวตื้นๆ ตลอดจน ตอมเหงื่อที่อยูผิวน้าํ เชน บริเวณผิวหนาและคอ รางกายไดรับ
ความรอนที่เกดิจากน้าํและพลังงานกลามเนื้อที่เปลี่ยนแปลงมาจากการออกกําลังกายการเพิ่ม
อุณหภูมิจะเกดิขึ้นเองและแตกตางกันในแตละราย 
 เมื่อผิวหนังไดรับความรอน เสนเลือดบริเวณผิวหนังจะขยายตวัและทําใหเลือดมาเลีย้ง
บริเวณผวิสวนนั้นบริเวณมากขึ้น กระแสเลือดที่วิ่งผานเสนเลือดฝอยนี้ถูกใหความรอนโดย การนาํ 
(Conduction) อุณหภูมิของสิ่งอื่นที่อยูใตผิวหนังนัน้ (อาทิเชน กลามเนื้อ) จะสูงขึ้น เสนเลือดที่เล้ียง
จะขยายตวัและปริมาณเลือดไปเลี้ยงจะเพิ่มมากขึ้น มีผลตอการกระจายเลือดทั่วไปและเสนเลือดที่
ไปเลี้ยงอวยัวะภายในจะหดตวั เพื่อไปเพิ่มปริมาณเลือดใหกับบริเวณสวนปลาย อัตราการเตนของ
หัวใจจะเพิ่มขึน้เมื่ออวยัวะภายในสูงขึ้น  ทั้งนี้ยังเปนผลจากการออกกําลังเพิ่มขึ้นจะเปนสัดสวนกบั
อุณหภูมิของน้าํและ ความรนุแรงของการออกกาํลัง เมื่อผูปวยลงสระเสนเลือดที่ผิวหนังจะหดตัว
ทันทีทําใหเกิดความตานทานที่ผิวและความดันโลหิตจะสูงขึ้น ระหวางการแชน้ํา เสนเลือดแดงฝอย 
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(Arterioles) เร่ิมขยายตวั เปนการลดความตานทาน (Peripheral Resistance) และทําใหความดัน
ลดลง  
 การเพิ่มอุณหภูมิจะเปนการเพิ่มเมตาบอลิซึม (Metabolism) ดังนัน้ เมตาบอลิซึมที่ผิวหนัง
และกลามเนื้อเพิ่มขึ้น เมื่อรางกายมีอุณหภูมเิพิ่มขึ้น ทําใหความตองการออกซิเจนเพิ่มขึ้นและเกิด
คารบอนไดออกไซดขึ้นอีกเปนการกระตุนการหายใจมากขึ้น (Respiratory rate) ความรอนระดับ
อุนๆจะลดความไว (Sensitivity) ของปลายประสาทรับความรูสึก และเมื่อกลามเนื้อถูกทําใหอุนโดย
เลือดผาน ความตึงตัว (Tone) ก็จะลดลงไปดวย 
 ในสวนของผวิหนัง เกิดการหดตวัของเสนเลือด (Vasoconstriction) ทําใหผิวหนังซีดขาว
แลวตอมาจึงมสีีชมพูแดง   นัน่คือเกิดเสนเลือดขยายตวั (Vasodilatation)  เหงื่อออกมาก  ตอมเหงื่อ
ตอมไขมันทํางานมากขึ้น หลังจากแชน้ําหรือขึ้นจากน้ําจะเกดิกลไกสูญเสียความรอนเพื่อปรับอุณ 
หภูมใิหอยูสภาพปรกติ โดยการไหลเวยีนของเลือด จึงควรใชผาคลุมตัวหรือเสื้อคลุม  รอสักครูหนึ่ง 
อัตราการเตนของหัวใจ อัตราการหายใจ และอัตราเมตาโบลิซ่ึงจะกลับสูภาวะปรกติ  
 
ผลท่ีไดรับทางการรักษา (Therapeutic Effect)  

ในการรักษาผูปวยการเปลี่ยนแปลงจะถกูกระตุนหรือสนับสนุนโดยอณุหภูมิของน้ํา และ
คุณสมบัติของน้ําซึ่งจะใหผลดีตอการักษาผูปวย คือ 

 1. ลดความเจบ็ปวดหรือบรรเทาความเจ็บปวด และการเกร็งของกลามเนื้อ (Spasm) 
 2. ผอนคลายความเครียด (Relaxation) ทั้งรางกาย และจิตใจ 
 3. คงสภาพ หรือเพิ่มมุมการเคลื่อนไหว 
 4.  ชวยฝกฝนการหดตวัของกลามเนื้อ 
 5. เพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ เสริมสรางกําลัง และความทนทาน 
 6.ชวยฝกการกาว การเดนิในน้ําไดดแีละงายขึ้น 
 7. เพิ่มการไหลเวียนของเลือดและสภาพของผิวหนัง 
 8. สภาพจิตใจดีขึ้น ราเริง เมือ่ไดมีโอกาสรวมในกิจกรรมนันทนาการ  
 9. เสริมสรางความเชื่อมั่นในตัวเองของผูปวย ในการทํากจิกรรมตางๆในน้ําได 
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ขอหามในการลงสระ 
1. สภาพมีไข (Febrile condition)  
2. โรคผิวหนังตดิตอ  , แผลติดเชื้อ  เชน โรคเชื้อราที่เทา(tinea pedis) เชื้อราที่หนังศีรษะ

(tinea capitis)  กลาก(Ringworm) 
3.  การติดเชื้อทุกประเภท  เชน หูเปนฝ(ear boils)   เจ็บคอ(sore throats) ไขหวัดใหญ

(Influenza)  การติดเชื้อระบบการยอยและทางเดินอาหาร(Gastrointestinal infection)  
4. ความผิดปกตทิางระบบหวัใจและไหลเวยีนของเลือด (Cardiovascular problems) 
5. โรคทางระบบหายใจที่เปนอปุสรรคตอการออกกําลังกาย (Respiratory problems) 
6. การฉายแสงรงัสีเอ็กซเรยเพือ่การรักษา (Deep x-ray)  
7. โรคและปญหาการควบคุมทางระบบการขบัถายปสสาวะและอุจจาระ(Urinary 

incontinence and Incontinence of faces)  
8. โรคหูด (Verrucae)  แผลเรื้อรังเนาเปอย (Ulcers) หรือแผลเปดกวาง  (Open wounds)  
9. ขณะมีระดูประจําเดือน (Menstuation) 
10. โรคชักลมบาหมู (Epileptic) 
11. แกวหูทะลุ (Perforated  ear  drums)  

 
การเพิ่มความหนักของการออกกําลังกายในน้ําสามารถทําไดโดย  
 1.  การเพิ่มความยาวคานในการเคลื่อนไหว 

 2.  การเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวโดยคํานึงถึงแนวแรงของแรงลอยตัว จากเคลื่อนขึ้น
  สูผิวน้ํา เปนการเคลื่อนขนานผิวน้ํา และเคลื่อนลงจากผิวน้ําซึ่งจะเปนการเคลื่อนไหว 
  ตานแรงลอยตวัของน้ํา 

 3.  การเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนไหวแบบชาๆ ไปสูการเคลื่อนไหวทีเ่ร็วข้ึน 
 4.  การเพิ่มคลื่นน้ํา การไหลหรือกระแสน้าํ 
 5.  การเลื่อนจดุตรึงของอุปกรณทุนลอยจากสวนตนของแขนหรือขาไปยังสวนปลาย 

  6.  การเพิ่มขนาดและจํานวนอุปกรณของทุนลอย ซ่ึงอาจเริ่มจากขนาดทีม่ีพื้นที่หนาตัด 
  เล็กไปสูขนาดที่ใหญขึ้น (ประภาส  โพธ์ิทองสุนันท,2533 ) 
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หลักการออกกําลังกายในน้ําจะตองมีลักษณะดังนี้   
1. ตองทําที่ 40-80% MHR 
2. ใชเวลาประมาณ 5 ถึง 30 นาที  
3. ตองออกกําลังกายอยางนอย 2 คร้ังตอสัปดาห 
4. ระยะเวลาในการออกกําลังกาย 2-6 เดือน 
5. ตองใหกลามเนื้อไดออกแรงเองอยางนอย 20 % 
6. HRในน้ํา  =  HRบนบก - 10   ( Lippincott W, Wilkins s.,2006 ) 

 
สรีรวิทยาการออกกําลังกายกับเมตาบอลิซึม ( Exercise and Metabolism) 

กระบวนการเมตาบอลิซึม (Metabolism) ที่จะใหไดมาซึง่พลังงานนั้น แบงออกเปน 3 
กระบวนการใหญๆ คือ ATP-PC, Glycolysis , และ Oxidative โดย ATP-PC นั้นเปนการใชพลังงาน
ที่มีอยูในกลามเนื้ออยูแลว จึงทําใหสามารถใชไดในเวลารวดเร็วแตก็มจีํานวนไมมากนัก หลังจาก
นั้น เมื่อเรายังตองการใชพลังงานตอไป Glycolysis จึงเปนระบบพลังงานถัดไปที่ตองนํามาใช ซ่ึง
กระบานการนีไ้มมีความจําเปนที่จะตองใชออกซิเจนชวยเผาผลาญพลังงาน เนื่องจากกระบวนการนี้
เปนการสลายกลูโคส ทําใหไดพลังงานออกมาใชอยางรวดเรว็ แตจาํนวน ATP ไมมากนักเมื่อ
เปรียบเทียบกบั Oxidative Process แตกระบวนการนี้จะใชเวลาในการผลิตพลังงานนานกวา 
Glycolysis และใชออกซิเจนในการผลิตพลังงาน ดังนั้นจะเหน็ไดวาการใชพลังงานในรางกายจงึ
เปนทั้งแบบใชออกซิเจน (Aerobic process) และไมใชออกซิเจน (Anaerobic process) 

อยางไรก็ดีควรตระหนักวา ในความเปนจริง กระบวนการผลิตพลังงานทั้ง 3 ดําเนนิไป
พรอมกัน ทั้งนี้เพื่อใหการใชพลังงานนั้นเปนไปอยางตอเนื่องในกิจกรรม อาทิ เชน เมื่อเราเริ่มการ
วิ่ง 5 กิโลเมตร ในชวงประมาณ 10 -15 วินาทีแรกพลังงานที่เราใชจะมาจาก ATP-PC จากนั้นในชวง
หลัง 10 วินาท ีถึง 30 วินาทีแรกของการวิ่งนั้น พลังงานทีไ่ดจะมาจาก กระบวนการ Glycolysis เปน
สําคัญ และหลังจาก 1 นาทีไปแลวพลังงานที่ใชจะมาจาก Oxidative Process เปนหลัก (จตุพร วงค
สาธิตกุล,2005) 
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รูปท่ี 1 แสดงความสัมพันธอยางตอเนื่องในการใชพลังงานจากกระบวนการ Metabolism 
( จตุพร วงคสาธิตกุล, 2005 ) 

 สารอาหารที่ใชในการผลิตพลังงานมาจาก 3 แหลงใหญ คือ คารโบไฮเดรต (Carbohydrate) 
ไขมัน (Fat) และ โปรตีน (Protein) ความหนักของการออกกําลังกายมีความสําคัญในการใช 
Substrate ทั้งนี้ โดยปรกติ ในขณะพักเราจะใชพลังงานจากไขมัน  2 ใน 3 และอีก 1 ใน 3 ไดมาจาก 
คารโบไฮเดรต  สวนโปรตีนใชนอยมาก และในขณะพกันี้รางกายใชระบบแอโรบิคเปนตนตอของ
พลังงานแตเพยีงอยางเดียว สวนในขณะออกกําลังกายจะมีทั้งระบบแอนแอโรบิค และแอโรบิค  

 
หลักการออกกําลังกาย แบงเปน 2 ประเภท คือ    
 1. การออกกําลังกายระยะสัน้ การออกกําลังกายประเภทนี้ไดแก การวิ่ง 100, 200 และ 400 
เมตร รวมทั้งการออกกําลังกายอยางอื่นที่มคีวามหนกัและสามารถทําไดไมเกนิ 2-3 นาทีเทานั้น 
เชื้อเพลิงในการออกกําลังกายประเภทนี้ทีสํ่าคัญ คือ คารโบไฮเดรต รองลงไป คอื ไขมัน สวน
โปรตีนนั้นเกีย่วของนอยมาก และจะเหน็ไดวาระบบพลังงานที่สําคัญ คือระบบแอนแอโรบิค  

2. การออกกําลังกายระยะยาว หมายถึงการออกกําลังกายที่นานกวา 5 นาที ในกรณีนี้ 
อาหารที่เปนตนตอที่สําคัญ คือ คารโบไฮเดรต และ ไขมนั ในระยะแรกของการออกกําลังกาย 
พลังงานสําคัญไดมาจากไกลโคเจน แตในตอนทายของการออกกําลังกายนั้น รางกายจะใชไขมัน
เปนแหลงพลังงานสําคัญ ทั้งนี้ เนื่องจากไกลโคเจนสํารองที่อยูในกลามเนื้อ และในตบัถูกใชไป
หมดแลว  (ชูศักดิ์ เวชแพทยและกันยา ปาละวิวัธน, 2528) 
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ตารางที่ 2 แสดงถงึความแตกตางของพลงังานทัง้ 3 แบบ โดยการเปรียบเทียบ ATP ท่ีไดสรางขึ้น 
(ชูศักดิ์ เวชแพทยและกันยา ปาละวิวัธน, 2536) 

 
 

System 

 
 

Chemical Fuel 

Maximal 
power 

(Mole of 
ATP per 

min) 

Maximal 
capacity 

(Total moles 
ATPavailable) 

 
Oxygen 
Required 

 
 

Speed 

 
Relate ATP 
Production 

ATP-PC Phosphocreatine 3.6 0.7 No Fastest Few : 
limited 

Glycolysis 
/ Lactic acid 

Glycogen 
 ( Glucose) 

1.6 1.2 No Fast Few : 
limited 

Aerobic Glycogen, 
Fat, Protein 

1.0 90.0 Yes Slow Many : 
Unlimited 

                                                                                                             
 
การออกกําลังกายเพื่อความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจ   
 การออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานของระบบไหลเวียนโลหติและหวัใจ หรือการออก
กําลังกายแบบแอโรบิค (Aerobic Exercise) คือ การออกกาํลังกายใหไดผลของการฝกฝน (Training 
effect) เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพของการทํางานของระบบไหลเวียนโลหิตและหวัใจ การออกกําลังกาย
ควรมีองคประกอบและลักษณะดังตอไปนี ้ (Watchie J., 1995 ) 
 

ตารางที่ 3 แสดงการออกกําลังกายเพื่อความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจ 

องคประกอบ ลักษณะ 
1. รูปแบบ(Mode) ออกกําลังกายโดยใชกลามเนื้อมัดใหญเคลื่อนที่แบบตอเนื่องเปน

จังหวะและเปนธรรมชาติ 
2.ระยะเวลาของการฝก
(Duration) 

ขึ้นอยูกับระดบัความสมบูรณของรางกายในแตละบุคคลตอน
เร่ิมตน 
-ในคนที่ออกกําลังกายในชวงแรกควรออกกําลังกายในระยะเวลา
ที่ทนได(เมื่อลาหรือรูสึกเหนือ่ยมาก) และเพิ่มทุกๆ 1-2 นาทีตอวัน 
-จุดมุงหมายควรอกกําลังกายอยางตอเนื่องใหไดอยางนอย 20-60 
นาทีตอวัน 
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3. ความถี่(Frequency) ออกกําลังกาย 3-5 วันตอสัปดาห วนัละ 1 คร้ัง คร้ังละ 20-60 นาท ี
4. ความหนกั(Intensity) 4.1ระดับ Sub maximal Exercise แบงไดเปน 3 ระดับ  

-การออกกําลังกายอยางเบา (Mild intensity) 50-60%MHR 
-การออกกําลังกายปานกลาง (Moderate intensity) 61-70%MHR 
-การออกกําลังกายอยางหนกั (Heavy intensity) 71-85%MHR 
4.2 ระดับ Maximal exercise : มากกวา 85% MHR  
*MHR = Maximum Heart Rate 

 
การคํานวณหาอัตราการเตนสูงสุดของหัวใจ (Age-predicted maximal heart rate) 

American College of Sport Medicine ไดตพีิมพวาการคํานวณอัตราการเตนของหวัใจโดย
ใชสูตรนี้เปนที่ใชกันโดยแพรหลายและเปนวิธีที่คํานวณงาย (Foss ML, Foss SJ.,1998. ) 

                                           
 
 
 
หลักการออกกําลังกายแบบแอโรบิค ประกอบดวย 3 ระยะ  

1. ชวงอบอุนรางกาย (Warm up) เปนการออกกําลังกายเพื่อยืดกลามเนื้อกลุมใหญๆ เพื่อ
เตรียมความพรอมของกลามเนื้อ ขอตอ ใหเกิดความคลองแคลวในการเคลื่อนไหว ชวย
ลดการบาดเจบ็จากการออกกําลังกายได 

2. ชวงออกกําลังกาย (Aerobic phase) เพิ่มความเร็ว (Speed), ความหนกั (Intensity) และ
ทําตอเนื่องกัน 

3. ชวงผอนคลายรางกาย (Cool down) จังหวะชาลง เนนการหายใจเขา-ออก และยืด
กลามเนื้อเพื่อผอนคลายกลามเนื้อหลังจากการออกกําลังกาย ชวยไลเลือดกลับเขาสู
หัวใจ   (เพียรชัย   คําวงษ,2546) 

 
อัตราการเตนของหัวใจ ( Heart rate )   
 จะเทากับ อัตราชีพจร ( Pulse rate ) คือ การที่หัวใจบีบตวัเกิดความดันขึน้บนผนังของเสน
เลือด ความดนัที่เกิดขึน้เคลื่อนไปตามหลอดเลือดเรียกวา ชีพจรหลอดเลือดแดง ความดันบนผนัง
หลอดเลือดแดง ทําใหผนังหลอดเลือดขยายยืดออกจนสามารถคลาํได เรียกวา ชีพจร ( Pulse ) 
(บังอร ชมเดช.2541 ) 

อัตราการเตนสูงสุดของหัวใจ 
( Maximum Heart Rate : MHR )  =  220-อาย ุ
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อัตราการเตนของหัวใจในขณะพัก  ( Resting heart rate )  

ในผูใหญ เพศชายจะอยูในชวง 72-80 คร้ังตอนาที   เพศหญิงจะมีอัตราการเตนของหัวใจ
เร็วกวาเพศชาย ประมาณ 10% 

 
อัตราการเตนของหัวใจในขณะออกกําลังกาย ( Exercise heart rate )   
 เมื่อออกกําลังกาย  อัตราการเตนของหวัใจจะเพิ่มขึน้เกือบทันที  และจะยังเพิ่มอยูเชนนี้
ตลอดระยะการออกกําลังกาย  การเพิ่มอัตราการเตนของหัวใจในระยะตนเกิดจากกลไกทางระบบ
ประสาทที่สงมาควบคุมโดยตรง   
การออกกําลังกายอยางเบา  

 อัตราการเตนของหัวใจเพิ่มขึ้นทันที แตเพิม่ไมมาก และตอมากลับลดลงเล็กนอย  แลวคงที่  
แลวคงเพิ่มขึ้นอยูดวยอัตรานีต้ลอดระยะของการออกกําลังกาย  ที่เปนเชนนี้เกดิจากตอนตนการออก
กําลังกาย  หัวใจเตรียมพรอมที่จะทํางานมากกวางานที่ตองทํางานจริง  แตเมื่อออกกําลังกายไประยะ
หนึ่งรางกายจงึปรับใหพอเหมาะกับงานทีจ่ะทําได   เมื่อหยุดออกกําลังกาย  อัตราการเตนของหัวใจ
จะคอยๆ  เขาสูระดับปกติโดยใชเวลาเพยีง 1-2  นาทีเทานั้น  
การออกกําลังกายปานกลาง   

อัตราการเตนของหวัใจเพิ่มขึ้นโดยรวดเรว็เชนกัน  มีอัตราประมาณ 120-140  คร้ัง/นาที  
ขึ้นกับความหนักเบาของการออกกําลังกาย  อัตราที่เพิ่มขึ้นนี้จะคงอยูดวยอัตราคอนขางคงที่ตลอด
ระยะเวลาที่ออกกําลังกาย  และเมื่อหยุดออกกําลังกายจะคอยๆ กลับสูสภาพปกติ  แตใชเวลานาน
กวาการออกกาํลังกายเบา  อาจใชเวลานานกวาสิบนาที   อัตราการเตนของหัวใจที่เพิม่ขึ้นในการ
ออกกําลังกายปานกลางนี้  จะเปนสัดสวนโดยตรงกับการใชพลังงานของรางกาย   
การออกกําลังกายอยางหนัก 
 อัตราการเตนของหัวใจจะเพิ่มขึ้นสูระดับสูงโดยทันที  แลวหลังจากนัน้จะคอยๆ เพิม่ขึ้น
เร่ือยๆ ตลอดระยะเวลาการออกกําลังกาย  เมื่อหยุดออกกาํลังกายอัตราการเตนของหัวใจจะคอยๆ 
ลดลงเชนกัน   แตใชเวลาระยะพกัฟนยาวนานกวาการออกกําลังกายอยางเบาและปานกลางมาก ใน
การออกกําลังกายชนดินี้รางกายสามารถทําไดเพยีงระยะสั้น  เพราะเมื่อใหทําตอไปจะทนไมไหว  
เกิดภาวะหวัใจลมเหลวขึ้นไดอัตราการเตนของหัวใจที่เพิ่มขึ้นอยางมากในขณะออกกําลังกายอยาง
หนัก จะเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึง่ที่เรียกวา อัตราการเตนของหัวใจสูงสุด ( Maximum heart rate )  
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ปจจัยท่ีมีผลตออัตราการเตนของหัวใจ  
1. อายุ  เด็กจะมอัีตราการเตนของหัวใจสูงกวาผูใหญ 
2. การออกกําลังกาย  ทําใหอัตราการเตนของหัวใจสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบในขณะพกั 
3. เพศ เพศหญิงจะมีอัตราการเตนของหัวใจมากกวาเพศชาย 
4. ระบบ Sympathetic ทําใหอัตราการเตนของหัวใจสูงกวา 
5. หลังการรับประทานอาหารใหมๆ  อัตราการเตนของหัวใจจะมากกวาขณะนอนหลับ

หรือพัก   (ชูศกัดิ์ เวชแพทย และกนัยา ปาละวิวัธน,2536)   
 
ระดับความพยายามในการออกกําลังกาย (Rate of  perceive exertion,RPE)  
 RPE เปนการใชความรูสึกบอกถึงระดับความพยายามในการออกกําลังกาย  ซ่ึงเปน
แนวความคิดของ Grunnar Borg และคณะ โดยในป 1950 Grunnar Borg และคณะ สนใจศึกษาถึง
ความรูสึกของคนเกี่ยวกับความหนักของงานที่ทําวาเปนอยางไร จึงพยายามหาวิธีที่จะวัดปริมาณ
ของความหนกัที่ทํา Borg และคณะไดศึกษาเรื่อยมาจนกระทั่งป 1981 จึงสราง Scale ที่เรียกวา 
“Borge Scale For Rating Perceive Exertion” (RPE)  สเกลนี้ประกอบไปดวย 15 ตัวเลข แบงระดับ
ตั้งแต 6-20 ซ่ึงไดแสดงความหมายของตวัเลขแตละตัวเปนระดับความรูสึก จากความพยายามนอย
ที่สุดไปสูความพยายามสูงสดุ ตอมาไดมกีารดัดแปลงเปน RPE 1-10 แตพบวา Scale นี้ไมสามารถ
แปลงเปนคา Heart Rate (HR) ไดโดยตรงและยากในการแบงชวงความรูสึก ดังนั้นในที่นี้จะ
กลาวถึง Scale RPE 6-20 เทานั้น  
 โดยทั่วไปการใหโปรแกรมการออกกําลังกายหรือในขณะทํา Exercise Stress Test มักนิยม
ใช RPE และ HR เปนตัวกําหนด Intensity ทั้งนี้เพราะ RPE, HR, และ VO2 มีความสัมพันธซ่ึงกัน
และกัน ดังนี้ คือ HR มีความสัมพันธโดยตรงกับ 50% ถึง 80% ของ VO2 (American Sport of 
Medicine,2000) และ HR มีความสัมพันธโดยตรงกับ RPE มีคาสัมพันธโดยตรงกับ RPE มีคา
สัมประสิทธิ์ของความสัมพันธเทากับ 0.8-0.9  ซ่ึงไดจากการทดสอบโดยใชจักยานวดังาน (Leg 
Ergometer) และลูวิ่งไฟฟา (Treadmill) ที่ Intensity Moderate to Heavy ทั้งนี้ในลักษณะที่เปน 
Continuous or Intermittent Exercise (O’Sulivan,1984) พบวา HR มีคาประมาณ 10 เทาของ RPE 
ซ่ึงเทากับ 60 ถึง 200 คร้ังตอนาที เชน RPE ระดับ 13 ประมาณคา HR เทากับ 130 bpm ( 
Dishman.1984) นอกจากนีพ้บวา RPE กม็ีความสัมพันธโดยตรงกับ VO2 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
เทากับ 0.8 – 1.0   (Borg  G.A.,1982)   
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ปจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงของคา RPE  
ปจจัยที่อาจมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของคา RPE ไดแก  

1. อายุ (Age) พบวา HR มีการลดลง 1 คร้ังตอนาทีตอป โดยเริ่มตั้งแตอายุ 10-15 ปซ่ึงเมื่อ 
HR ลดลงจะสงผลตอคา RPE คือ RPE ของผูที่มีอายุมากจะมากกวาผูทีอ่ายุนอยที่ Intensity เทากัน 

2. ชนิดของการออกกําลังกาย (Mode of Exercise) ซ่ึงพบวา RPE ของการทดสอบโดยใช 
Treadmill จะสูงกวาการใช Leg Ergometer   

3. อุณหภูม ิ(Temperature) พบวา RPE มีความสัมพันธโดยตรงกับอุณหภูม ิ 
4. ผลของการฝกฝน (Training Effect)และประสบการณในการออกกําลังกาย

(Experience) หากผูถูกทดสอบมีระดับการฝกฝนและประสบการณในการออกกําลังกายมาก เชน 
นักกฬีาจะม ีRPE ต่ํากวาผูที่ไมออกกําลังกายที่ระดับ Intensity ที่เทากัน  

5. อารมณ (Emotional State) พบวาหากมีอารมณไมดี (Emotional negative) เชน อาการ
กระวนกระวาย(Anxiety), อาการหดหูซึมเศรา(Depression)  มีผลทําให RPE สูงขึ้น  

6. ขนาดของตาราง RPE ซ่ึงมาตรฐานตารางเปนลักษณะแผน พิมพตวัหนงัสือขนาด 20 
ความยาวของตาราง 11 นิ้ว หากตาราง RPE มีขนาดไมเหมาะสมตามมาตรฐานอาจมีผลตอการ
มองเห็นในขณะทําการทดสอบ  

7. เพศ (Gender) ไมมีคา RPE เมื่ออางอิงกับ Relative VO2  
 
ปจจัยท่ีมีผลตอความออนตวั มีดังตอไปนี ้คือ  

1. Stretch  reflex (รีเฟล็กซยืด)   
  เมื่อกลามเนื้อถูกยืดโดยทันที  จะเกิดการหดตวัของกลามเนื้อ  ซ่ึงเกิดจาก Stretch  reflex  

ความแรงของการหดตวัขึ้นอยูกับความเร็วและความแรงของการยืด   Stretch reflex  เปน Reflex  ที่
ใชรักษาทาทางของรางกาย  มีความจําเปนที่ทําใหลําตัวตัง้ตรงอยูได  ตวัอยางที่เห็นไดชัดเจน คือ 
ในขณะที่นั่งอยูดวยอาการงวงนอน ศีรษะเอียงไปขางหนึง่ขางใดเปนผลทําใหกลามเนื้อคอถูกยืด
ทันที  และ Stretch  reflex  ทํางานจึงเปนผลทําใหศีรษะเคลื่อนไหวแบบกระตุกกลับมาตั้งตรงใหม  
Stretch  reflex ยังชวยการเคลื่อนไหวที่อยูในอํานาจจิตใจดวย  เชนการงอขากอนการกระโดดสูง  
หรือการเคลื่อนไหวแขนและไหลไปขางหลังกอนการตีบอล เปนตน    

Reflex เปนผลมาจากการทํางานของ receptor  ภายในกลามเนื้อ  เมื่อกลามเนื้อถูกยืดโดย
ทันที  ในทางกลับกัน  การยดือยางชาๆ จะไมกระตุน Stretch  reflex   จงึเปนขอถกเถียงวาการยืด
ชาๆ  สําหรับการเพิ่มความออนตัว  เมื่อตองการใหยืดเรว็จะตองใชความตึงมากกวา 2  เทาของการ
ยืดชา  จึงจะไดความยดืจํานวนเทากัน 



 29 

2. การฝกน้ําหนกั   
จากการวิจัยตางๆ ไดแสดงหลักฐานวา  การฝกน้ําหนักไมมีอันตรายตอความออนตวั  เมื่อ

ไดกระทําถูกตอง  มีงานวิจยัที่ช้ีใหเห็นวาการฝกน้ําหนกัทําใหความออนตัวเพิ่มขึ้น  ในบริเวณที่มี
การออกกําลังกายตลอดชวงของการเคลื่อนไหว  แตความออนตัวอาจจะลดลงในบริเวณทีไ่มได
ออกกําลังกาย  หรือบริเวณทีก่ารหดตวัของกลามเนื้อแบบ Static contraction   มีการศึกษาผลของ
การฝกพลังทั้งแบบ Isotonic และ Isometric   และไดพบวาไมมีโปรแกรมใดที่มีผลตอความออนตัว  
มีหลักฐานการวิจัยตางๆ สนับสนุนไดวา การฝกน้ําหนกั  เมื่อกระทําดวยชวงการเคลื่อนไหวที่กวาง
พอ  จะไมทําใหความออนตวัเสียไป   

3. ลักษณะรูปรางของรางกาย และสัดสวน 
จากงานวิจยัตางๆ ไดแสดงวา มีความสัมพันธกันนอยระหวางความออนตัวกับลักษณะ

รูปรางของรางกาย  แตการงอสะโพก  คอ และลําตัวมีความสัมพันธมากกับความออนตัว  ไขมนั
ของรางกายมคีวามสัมพันธในทางลบกับความออนตัว  จํานวนกลามเนื้อของรางกายไมเกีย่วของกับ
ความออนตัว  นอกจากกลามเนื้อจะรบกวนกับการเคลื่อนไหวในชวงสุดทาย  

4. ระดับการออกกําลังกาย  
การไมคอยไดออกกําลังกาย  จะทําใหกลามเนื้อและเนื้อเยื่อตางๆ  สูญเสียความสามารถใน

การยืดไป  ถาไมไดมีการเคลื่อนไหวเลย   เชน  ถูกเขาเฝอกไวเมื่อกระดูกหกั  จะทําใหคุณสมบัติ
ความออนตัวลดลงไปมาก  นอกจากนั้น การไมคอยไดออกกําลังกายอยูเปนประจํา จะชวยทําให
ความออนตัวลดลงไปอีก  ในทางกลับกัน การออกกําลังกายอยูเปนประจํา  จะชวยทาํใหความออน
ตัวคงที่อยูเปนปกติ และความออนตัวที่มากกวาปกติสามารถทําใหเกิดขึ้นไดโดยการออกกําลังกาย
เฉพาะอยาง  

5. ความเฉพาะของความออนตวั  
การวิจยัตางๆ ไดแสดงวา  ความออนตวัมคีวามเฉพาะอยางมากที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว

เฉพาะอยาง  หมายความวาผูที่มีความออนตัวในการเคลื่อนไหวบางอยางไดมากกวาปกติ  อาจมี
ความออนตัวนอยกวาปกตใินการเคลื่อนไหวบางอยางได 

6. อายุและเพศ 
ความออนตัวที่มากที่สุดมีไดในเด็กประถม  และจะคอยๆ ลดลงเมื่ออายุได 11-12  ป  

หลังจากนัน้ความออนตวัจะเพิ่มขึ้นอยางชา ๆ จนถึงวัยหนุมสาว  ตอมาความออนตัวจะลดลงตาม
อายุ  ในเด็กเลก็ พบวา เด็กหญิงมีความออนตัวมากกวาเด็กผูชาย  ในผูใหญก็เชนเดยีวกัน 

 
 



 30 

7. อุณหภูมิ  
 ไดมีงานวิจยัที่ พบวา  เมื่อทําใหรางกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นถึง 113 o F หรือ  45 o C  จะทําให

ความออนตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 20 %  เชื่อกันวาการเพิ่มอณุหภูมิของรางกายจากการออกกําลังกาย 
จะทําใหกลามเนื้อยืดไดมากขึ้น   จึงเพิ่มความออนตัวไดช่ัวคราว  นอกจากนั้นยังเชื่อกันอีกวาการ
เพิ่มการยดืได  จะทําใหโอกาสที่เนื้อเยื่อจะไดรับอันตรายลดนอยลง (ชูศักดิ์ เวชแพทย และกันยา ปา
ละวิวัธน.2536) 
 
สรีรวิทยาการออกกําลังกายกับระบบตอมไรทอ   

Growth Hormaone ( GH ) 
GH  หล่ังออกมาจาก Adenohypophysis  เมื่อออกกําลังกายจะมี GH  ในเลือดเพิ่มขึ้น และ

จะยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อมีการออกกาํลังกายมากขึน้  มีหลักฐานวาการเพิ่มขึน้อาจเนื่องมาจากการเพิ่ม
อุณหภูมิกาย  ตัวอยางของการตอบสนอง GH ซ่ึงแสดงถึงความสัมพันธระหวางความหนักของการ
ออกกําลังกายโดยใหขี่จักรยานวัดงาน ( Egometer )  วัดระดับ GH ในเลือด  สังเกตวาเมื่อใหออก
กําลังกายอยางเบา  จะไมพบ GH ในเลือดเพิ่ม  แตเมื่อออกกําลังกายหนกัเพิ่มขึ้น จะทาํให GH ใน
เลือดเพิ่มขึ้นมากกวาขณะพกัถึง 35 เทา และการศึกษาวจิัยพบวา ระดบัของGH  เพิ่มขึ้นหลังออก
กําลังกาย 2-3 นาทีแรก  แลวจึงคอยๆ เพิ่มมากขึ้น เมื่อออกกําลังกายหนักขึ้น  

กลไกเกีย่วกับ GH  ซ่ึงหล่ังมากขึ้นจากการออกกําลังกาย  จะทําใหมีการสังเคราะหโปรตีน
เพิ่มขึ้น , การสรางกระดูกออนเพิ่มขึ้น , กระดูกเติบโตมากขึ้น  (ชูศักดิ ์เวชแพทย และกันยา ปาละ
วิวัธน,2536) 
 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  ไกรทอง   ชมพูพื้น (2550)   ศึกษาผลการออกกําลังกายในน้ําลึกตอสมรรถภาพทางกายของ
วัยรุนจํานวน 25 คน ความหนักประมาณ 55 ถึง 85 เปอรเซ็นตของอัตราการเตนของหวัใจสูงสุด 
คร้ังละ 37 นาที สัปดาหละ 3 คร้ัง เปนเวลา 8 สัปดาห    ทําการทดสอบคาดัชนีมวลกาย(BMI), 
น้ําหนกัตัว,อัตราการเตนของหัวใจขณะพกัและออกกําลังกาย,วัดคาความความพยายามในการออก
กําลังกายของรางกายดวย(RPE ;Borge G.A.V.1982) ,ทดสอบเปอรเซ็นตไขมันของรางกายดวย 
Bioelctrical impedence analysis (BIA), Back & Leg Strength Dynamometer, Six minute walk test, 
Harvard Step Test, Sit and Reach test, Sergeant Jump Test, Agility Nine Square, Standing Stork 
balance test กอนและหลังการออกกําลังกายในน้ําลึก ผลการศึกษาพบวา น้ําหนักตวัลดลงอยางมี
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นัยสําคัญ  และคาสมรรถภาพรางกายโดยรวมดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนระดับคาการทรง
ตัว ( Balance )และคาดัชนีมวลกาย (BMI )ไมมีความแตกตางกัน    

บงกช  ศิลปานนท (2550)   ศึกษาการเปลีย่นแปลงสัญญาณชีพและสมรรถภาพทางกาย 
จากการออกกาํลังกายแบบแอโรบิคในน้ําอุนของวัยรุนทีม่ีน้ําหนกัตัวเกนิ เปนระยะเวลา 4 สัปดาห 
จํานวน 11 คน ทําการฝกที่ระดับ    ความหนักรอยละ 60-80 ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด เปน
เวลาอยางนอย 45 นาที จํานวน  3 คร้ังตอสัปดาห ผลการศึกษา พบวา หลังการออกกาํลังกายแบบแอ
โรบิคในน้ําอุนเปนระยะเวลา   4 สัปดาห มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการเตนของหัวใจขณะพกัลดลง 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ   ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    ความ
ดันโลหิตขณะหัวใจคลายตวัไมมีการเปลี่ยนแปลง น้ําหนกัตัวลดลง ความออนตัวเพิ่มขึ้น   ความ
คลองแคลววองไวเพิ่มขึน้ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และความทนทานของกลามเนื้อเพิ่มขึ้น อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ   แสดงใหเห็นวา การออกกําลังกายแบบแอโรบิคในน้ําอุนเปนระยะ 4 สัปดาห 
ชวยใหกลุมวัยรุนที่มีน้ําหนกัตัวเกนิมีสุขภาพที่ดีขึ้น  

สําราญ   สีสิทธิ์ (2550)   ศึกษาผลของการออกกําลังกายแบบแอโรบิคในน้ําอุน 8 สัปดาห 
ที่มีตอสมรรถภาพทางกาย ของอาสาสมัครหญิงอายุ 45-60 ป จํานวน 10 คน  ที่ความหนักในระดับ 
40 ถึง 80 เปอรเซ็นตของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด สัปดาหละ 3 วัน ๆ  ละ 45 นาที เปนเวลา 8 
สัปดาห วดัคาสมรรถภาพทางกายกอนและหลังการออกกาํลังกายตามโปรแกรม   ผลการศึกษา
พบวา คาดัชนมีวลกาย เปอรเซ็นตไขมันในรางกายวัดดวยเครื่อง Bioelectrical impedance analysis 
(BIA)  ,อัตราการเตนของหวัใจขณะพัก( Rest heart rate :RHR), ความทนทานของระบบหวัใจและ
หลอดเลือด และระดับความพยายามขณะออกกําลังกาย(RPE ) ไมมีการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่
ความดันโลหติขณะหัวใจบบีตัว เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และความดันโลหิตขณะ
คลายตัว เพิ่มขึน้อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (P<0.01) สวนความคลองแคลววองไว เพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01) และความออนตัว เพิม่ขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สรุปไดวา
การออกกําลังกายแบบแอโรบิคในน้ําอุนตามโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเปนเวลา 8 สัปดาห  มีผลทําให
ความดันโลหติเพิ่มเล็กนอย และเพิ่มความคลองแคลววองไวและความออนตวัในอาสาสมัครกลุมนี้ 
แตไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของรางกายและความทนทานของระบบหัวใจและ
หลอดเลือด  

ปยะพงษ   เมอืงมูล (2548)   ศึกษาถึงผลการเปลี่ยนแปลงการสะสมของไขมันจาการออก
กําลังกายแบบแอโรบิคในน้ําอุน ของวัยรุนที่มีน้ําหนกัตัวเกิน อายุระหวาง 13-18 ป  ระยะเวลา 4  
สัปดาห  พบวา เปอรเซ็นตไขมันในรางกายที่ไดจากการวัด  Skinfold thickness ลดลง และมีการ
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ลดลงของคา RPE หลังการออกกําลังกาย   สวนคาดัชนมีวลกาย และคาเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย
ที่ไดจากการวดั BIA  ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

เกศรินทร  ศิริเขตต (2546) ศึกษาผลของการออกกําลังกายแบบแอโรบิคในน้ําอุน ในผูหญิง
ที่มีภาวะอวน อายุ 40-59 ป จํานวน 12 คน เปนเวลา 45 นาทีตอคร้ัง 3 คร้ังตอสัปดาห  ระยะเวลา 8 
สัปดาห  วดัความยดืหยุนของกลามเนื้อดวยวิธี Sit &Reach test  พบวา ความยดืหยุนมีคาเพิ่มขึ้น 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ  

ฉลอง  พันธกนกพงษ (2546)  ศึกษาถึงผลของการออกกาํลังกายแบบแอโรบิคในน้ํา ใน
ผูหญิงที่มีภาวะอวน อายุระหวาง 40-59 ป จํานวน 12  คน เปนเวลานาน 45 นาทีตอคร้ัง 3 คร้ังตอ
สัปดาห เปนเวลา 8 สัปดาห  พบวา  เมื่อทดสอบหาคา Fat free mass (FFM) ดวย BIAไมมีความ
แตกตางกัน  ความแข็งแรงของกลามเนื้อมอืและขา เมื่อทาํการวดัดวย  Hand grip dynamometer and 
Back  leg  dynamometer  มีคาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

พันธิวา  ปญญามณี (2546) ศึกษาถึงผลของการออกกําลังกายแบบแอโรบิคในน้ําอุน ใน
ผูหญิงที่มีภาวะอวน จํานวน12 คน อายุเฉลี่ย 50 ป  เปนเวลา 8 สัปดาห  ที่ระดับความหนัก 60%-80 
% MHR นาน 45 นาที  3 คร้ังตอสัปดาห วดัคา%bodyfat ดวย BIA  พบวา คา %bodyfat ลดลงอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 

พัชดาภรณ  นวลแตง (2549)  ศึกษาถึงผลเปรียบเทียบการตอบสนองตออัตราการเตนหัวใจ
ของการออกกาํลังกายแบบแอโรบิคในน้ําอุนและสระทัว่ไป  อาสาสมัคร เพศชายและหญิง จํานวน 
15 คน อายุ 22-23  ป  ออกกาํลังกายดวยจังหวะ 65 คร้ังตอนาที นาน 30 นาที   พบวา อัตราการเตน
ของหัวใจในนาทีที่15 ในน้ําอุนและในน้ําเย็นมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  อัตรา
การเตนของหวัใจสูงสุดในน้าํอุนมีมากกวาในน้ําเย็น อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ  สวนอัตราการเตน
ของหัวใจในขณะพกัไมมีความแตกตางกัน  ดังนั้น การออกกําลังกายในน้ําอุนมแีนวโนมไปกระตุน
ใหรางกายมีอัตราการใชออกซิเจน และมกีารเผาผลาญพลังงานไดดกีวาการออกกําลังกายในน้ําเยน็ 
                ศักดา  พรึงลําภู และคณะ (2545)   ไดทําการศึกษาหาเกณฑอางอิงสําหรับดัชนีวัดสัดสวน
รางกายของนกัเรียน อ.เมือง จ.เชียงใหม จากกลุมตัวอยางจํานวน 2,537 คน ทําการวดัสัดสวน ความ
ยาวกึ่งกลางตนแขนซาย  เสนรอบขอมือ  เสนรอบเอว( Waist circumference) อัตราสวนเสนรอบวง
เอวตอสะโพก (WHR )และเสนรอบวงสะโพก (Hip circumfercence) ในเด็กอายุ 6-15 ป ที่มีภาวะ
โภชนาการปกติ(สมสวน) ของเด็กอายุ 15 ป มีดังนี ้ ภาวะโภชนาการประเมินดวย Wt./Ht. พบวา
โดยรวมภาวะโภชนาการเกนิ( ทวม,เร่ิมทวม, อวน ) คิดเปนรอยละ 15.70 ของเด็กทั้งหมด 
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รายงานการศกึษาวิจัยในตางประเทศ 
Cider  et  al.,2003  ไดศึกษาเกี่ยวกับการใหโปรแกรมการออกกําลังกายในน้ํา เปน

ระยะเวลา 8 สัปดาห เพื่อวัดคาของ Exercise capacity, Muscle function, Quality of life และ Safety 
ในผูปวย Chronic Heart Failure จํานวน 25 คน พบวา  ผูปวยที่อยูในกลุมทดลองจะมีการเพิ่มขึ้น
ของ  Exercise capacity มีการเพิ่มขึ้นของ Isometric Endurance ของกลามเนื้อ Quadriceps และมี
การเพิ่มขึ้นของความสามารถในการทํา Heel lift, Shoulder flexion, Shoulder abduction เมื่อ
เปรียบเทียบกบักลุมควบคุมที่ไมไดใหโปรแกรมการออกกําลังกายในน้ํา  การศึกษาครั้งนี้แสดงให
เห็นวาการออกกําลังกายในน้ําจะทําใหมีความทนทานมากขึ้น และมกีารการเพิ่มขึ้นของ Muscle 
function โดยเฉพาะกลามเนือ้มัดเล็กๆ 

Cider et al., 2005  จากการศกึษาผลการเหนี่ยวนําการทํางานของหัวใจ ( Cardiac function )  
จากการแชน้ําอุนของผูปวย Chronic Heart Failure( CHF)  มีผูเขารวมการทดลองที่เปน CHF แตมี
สุขภาพดี 13 คน อายุประมาณ 60 ป  ศึกษาการลงแชสระน้ําที่อุณหภูมิ 33-34 องศาเซลเซียส และ
ออกกําลังกายขณะแชน้ําอุน  พบวาในขณะแชน้ําอุน Rest heart rate ลดลง , SV ( Stroke Volume) 
เพิ่มขึ้น, Blood  pressure ไมแตกตางกัน , CO ( Cardiac Output) เพิ่มขึน้ และขณะออกกําลังกาย 
พบวา คาของ CO ( Cardiac Output) และ Systolic blood  pressure  เพิ่มขึ้นอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 

Michalsen et al., 2003   ศึกษาผลของการใชธาราบําบัดในผูปวยโรคหัวใจลมเหลวเรื้อรัง 
(Chronic Heart Failure) จํานวน15 คน โดยเปนชาย 5 คน หญิง 10 คน อายุเฉลี่ย 64.3 ± 1.8 ป โดย
อยูใน Functional class 2 ถึง 3 เมื่อแบงตาม New York Heart Association  (NYHA) โดยผูปวยใช
เวลาในการเขารวมโปรแกรม 6 สัปดาห และวัดการเปลี่ยนแปลงคณุภาพชีวิตของผูปวยโดยใช
แบบสอบถามและปนจกัรยานเพื่อวดัสมรรถภาพของรางกายภายหลังการฝกในแตละชวง  ผล
การศึกษาพบวาผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ อาการของโรคหัวใจลมเหลวเรื้อรังลดลง  อัตราการเตน
ของหัวใจขณะพักลดลง และความดนัโลหิตลดลง เมื่อเทียบกับกอนเขารวมโปรแกรมธาราบําบัด 
 Gappmaier  et. al., 2006   ไดศึกษาผลของการชี้วัดการลดน้ําหนกั และการลดไขมันเมื่อทํา
การเปรียบเทยีบจากการออกกําลังกายแบบแอโรบิคในน้ํากับการเดนิบนบก  ระยะเวลา 13 สัปดาห 
กลุมตัวอยางเปนหญิงอวนวยักลางคน 38 คน แบงออกเปน 3 กลุม คือ เดินบนบก , วายน้ํา และเดนิ
ในน้ํา พบวา มคีวามแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติของการเปลี่ยนแปลง น้ําหนักตัว( Body 
weight ) , % Body fat , Skin fold and Girth measurement , ไมมีความแตกตางกันของ Body 
composition ทั้ง 3 กลุม  รวมถึงไมมีความแตกตางกันระหวางการออกกําลังกายบนบกและในน้ํา 
 Yang et al., 2006  ไดทําการศึกษาเรื่อง ผลการวิเคราะหแยกลักษณะของ Body Mass 
Index , Waist Circumference และ Waist to Hip ratio ของชาวจีนผูใหญวัยกลางคนที่อยูในภาวะ
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โรคอวน บริเวณตอนกลางทางภาคใตของจีน  ทําการศึกษาในประชากร เพศชาย 1,109 คน เพศ
หญิง 879 คน  อายุ 20-45 ป ทําการวัด น้ําหนัก, สวนสูง, Waist circumference, Hip circumference , 
Percent Body Fat โดยใชวิธี  DXA scanning  ทําใหไดเกณฑอางอิงในประชากรอายุ 20-30 ป BMI 
male เทากับ 23.5 , Waist Circumference เทากับ 78.9 cm. , Waist to Hip ratio เทากบั 0.85  และ 
BMI female เทากับ 19.6, Waist Circumference เทากบั 65.8 cm. , Waist to Hip ratio เทากับ 0.74   
ประชากรอายุ 31-45  ป   BMI male เทากบั 24.1 , Waist Circumference เทากับ 82.4 cm. , Waist to 
Hip ratio เทากบั0.86  และ BMI female เทากับ 21.2  , Waist Circumference เทากับ 71.4 cm. , 
Waist to Hip ratio เทากับ 0.79     เพื่อใชทาํนายภาวะโรคอวนของคนจีนตอไป 
 Tanyolac et  al., 2007  ไดทําการศึกษาเรื่อง สัญญาบอกเหตุและการวัดระดับของ Waist 
Circumference ในผูหญิงชาวตุรกีที่บงบอกถึงภาวะน้ําหนักเกนิ และภาวะโรคอวน โดยทําการศกึษา
จากประชากร 4,375 คน อายรุะหวาง 18-81 ป Waist Circumference(WC) , Waist to Hip 
ratio(WHR) , Body Mass Index(BMI) และ Blood pressure (BP) พบวา คาที่เปนสัญญาณบอกเหตุ
วาอยูในภาวะน้ําหนกัเกนิ  WCเทากับ81 cm. , BMI เทากบั 25 kg/m2  , WHR มากกวาหรือเทากับ 
0.80  ,  ภาวะโรคอวน WC เทากับ 90 cm. , BMI เทากับ 30 kg/m2   , WHR มากกวาหรือเทากับ 0.80   
และWaist Circumference ที่เพิ่มมากขึ้นมีความสัมพันธกบัปจจัยเสีย่งทีจ่ะกอใหเกิดโรคของระบบ
หัวใจและหลอดเลือดเพิ่มมากขึ้นอยางมนียัสําคัญทางสถิติ 
 Miyatake  et  al., 2007  ไดทาํการศึกษาเรื่อง การลด Waist circumference อยางนอย 3 cm.  
สงผลดีตอการเพิ่ม Metabolic syndrome ในชายญี่ปุนที่อยูในภาวะโรคอวน โดยศึกษาใน ชายญ่ีปุน 
105  คน ทําการตรวจวดัสัดสวนของรางกาย(Body composition ) , น้ําหนัก , สวนสูง , Percent 
body fat , Waist  circumference , Hip circumference , Blood pressure , Triglyceride , HDL 
Cholesterol , Blood sugar , ประเมินผล Metabolic syndrome โดยใชเกณฑคนญี่ปุน  นัด follow up  
1 ปใหหลัง  พบวา Body composition ไดแก น้ําหนัก , สวนสูง , Percent body fat , Waist  
circumference , Hip circumference ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ     Blood pressure ,Triglyceride 
ลดลงอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ  HDL Cholesterol  เพิ่มขึ้นอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ  การลด Waist 
circumference อยางนอย 3 cm. จะทําใหMetabolic syndrome มีคาเพิ่มขึ้นอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 
 Nassis et  al., 2005  ไดทําการศึกษาเรื่อง ผลของการฝกการออกกําลังกายแบบ Aerobic ตอ
คา Insulin sensitivity  ในอาสาสมัครเด็กหญิงที่มีภาวะน้าํหนักเกิน และภาวะโรคอวน  19  คน อายุ
ประมาณ 13± 1.8 ป  BMI เทากับ 26.8 ± 3.9 kg/m2     หลังการศึกษาตรวจวัด Cardiovascular fitness 
จากการปนจักรยานวดังาน Monark cycle ergometer  พบวา Exercise heart rate (EHR) เกิด 
Cardiovascular and  Metabolic adaptations จึงทําใหคา EHR ลดลง, อัตราการหายใจแลกเปลี่ยน 
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( Respiratory  exchange ratio ) ลดต่ําลงหลังจากการฝก, จากการตรวจ Body composition ดวย
เครื่อง DXA (Dual-energy  x-ray  absorptiometry)  % Body Fat มีคาลดลง แตไมแตกตางทางสถิติ, 
Total  body Fat Free Mass มีคาเพิ่มขึ้น ,Lower limb fat-free mass (LLFFM) มีคาเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ , น้ําหนักตัว มีคาเพิ่มขึน้ ,  BMI ไมเปลี่ยนแปลง , Waist Circumference มีคา
เพิ่มขึ้นอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ, สวนสูง มีคาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ , ปริมาณ Insulin 
และ Glucose ไมเปลี่ยนแปลง 
 Grediagin et  al., 1995  ไดทาํการศึกษาเรื่อง  ผลของความหนักในการออกกําลังกาย ไมมี
ผลตอการเปลี่ยนแปลง Body composition ในกลุมผูหญิงอวนระดับปานกลางที่ไมเคยออกกําลังกาย
มากอน ทําการศึกษาจาก ผูหญิงอวนระดบัปานกลาง ทีไ่มออกกําลังกาย 12 คน แบงเปน 2  กลุม
ทดลองออกกําลังกาย ดวยความหนักระดับสูง (High intensity: 80% VO2 max) และความหนักระดับ
ต่ํา (Low intensity : 50% VO2 max) เปนเวลา 12 สัปดาห พบวา เมื่อเทยีบผลทั้งสองกลุมไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติของ น้ําหนักตวั ,(% body fat , Fat mass , Fat free mass ดวยวิธี Hydrostatic), 
BMI ,  ผลรวมของไขมันใตผิวหนัง (Skin fold) , ผลรวมของเสนรอบวง (Circumference)  แตเมื่อ
เทียบPost-test กับ Pre-test ในแตละกลุมพบวา น้ําหนักตวัของทั้งสองกลุมลดลง กลุมLow มีคา
ลดลงอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ  , % body fat ของทั้งสองกลุมลดลง , BMI ของทั้งสองกลุมลดลง 
กลุมLow มีคาลดลงอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ  , ผลรวมของไขมันใตผิวหนัง (Skin fold)  และ
ผลรวมของเสนรอบวง (Circumference)  ของทั้งสองกลุม มีคาลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ , Fat 
massของทั้งสองกลุม มีคาลดลง , Fat free mass ของทั้งสองกลุม มีคาเพิ่มขึ้น , VO2 max ของทั้งสอง
กลุม มีคาเพิ่มขึ้น ดังนั้นกลุมที่ออกกําลังกายที่ ความหนักระดับต่ํา (Low intensity : 50% VO2 max)  
ลดน้ําหนกัไดดีกวา  
   
 
 


