
 
บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

ความอวน    

ความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหประชากรของโลกไดรับอาหารที่มีคุณคา

เพิ่มขึ้นรวมทั้งมีการออกกําลังกายที่ลดนอยลง  จึงทําใหประชากรมีน้ําหนักมากเกินกวาที่ควรจะ

เปนที่เรียกวา “ ความอวน” ความอวนมักเกิดตั้งแตในวัยเด็ก  ถาเด็กมีน้ําหนักตัวมาก  เมื่อโตเปน

ผูใหญจะมีโอกาสอวนมากกวาเด็กที่มีน้ําหนักตัวปกติถึง 3 เทา อีกประการหนึ่ง คือ ความอวนมัก

คอยๆ เกิดขึ้นชา ๆ ในผูใหญที่มีอายุ 25 -44  ป 

 แตเดิมเชื่อกันวาสาเหตุที่สําคัญของความอวน คือเกิดจากการรับประทานอาหารที่มาก

เกินไป  แตในปจจุบันมีปจจัยที่มาเกี่ยวของหลายอยาง เชน พันธุกรรม , สภาพแวดลอม, สังคม, 

ลักษณะของอาหาร ,แบบแผนของการรับประทานอาหาร , ความแตกตางทางชีวเคมี , Metabolism 

ของบุคคลนั้นๆ  และบางทีเกี่ยวกับเชื้อชาติดวย   เปนการยากที่จะแยกความอวนออกเปนประเภท

ไดชัดเจน  ทั้งนี้เพราะมักมีหลายสาเหตุซอนทับกันอยู  ดังนั้นการลดความอวนจึงตองอาศัยวิธีการ

หลายอยางรวมดวยกัน เชน การจํากัดอาหาร (Diet)  , ยาลดความอวน , การักษาทางจิตใจ และการ

ออกกําลังกาย เปนตน  

 ปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งของการเกิดความอวน สวนหนึ่งเกิดจากการออกกําลังกายที่นอย

เกินไป  ไมใชเกิดเนื่องจากการไดรับอาหารที่มากเกินไปเพียงอยางเดียว (ชูศักดิ์ เวชแพทย และ

กันยา ปาละวิวัธน,2536) 

 

สาเหตุของโรคอวนในเด็ก (สายนที ปรารถนาผล, 2549) 
 เปนที่ทราบกันดีวาความไมสมดุลกันระหวางการรับพลังงาน (energy intake) และการใช
พลังงาน (energy expenditure) นั้นเปนบอเกิดของการเกิดภาวะน้ําหนักตัวเกินและอวนในเด็ก อันมี
สาเหตุจากหลายปจจัยรวมกันซึ่งพอสรุปไดดังนี้ 
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1. ปจจัยทางพันธุกรรม  
ยังไมทราบแนชัดถึงความสัมพันธระหวางโรคอวนกับปจจัยทางพันธุกรรม มีรายงานวา

โรคอวน 40-70% เปนผลมาจากพันธุกรรมและอีก 30% เปนอยางนอยที่เปนผลมาจากปจจัยทาง
วัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจและสังคม  เนื่องจากครอบครัวมีอิทธิพลสูงตอสุขภาพและน้ําหนักตัว
ของเด็ก มีรายงานวาเด็กที่มีภาวะน้ําหนักตัวเกินมักมีพอแมที่มีน้ําหนักตัวเกิน หากในครอบครัวมี
บิดาหรือมารดาอยางนอยหนึ่งคนที่อวน จะสงผลใหลูกมีโอกาสอวนไดถึง 40% และหากทั้งบิดา
และมารดาอวนทั้งสองคน เด็กจะมีโอกาสอวนสูงถึง 80%  โดยมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคอวนใน
ระดับปานกลางประมาณ  2-3 เทาและเสี่ยงตอการเกิดโรคอวนอยางรุนแรงประมาณ  8 เทา  
นอกจากนี้โรคอวนในเด็กอาจเกิดไดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมแตก็พบไดนอย เชน Bardet-
Biedl และ Cohen ซ่ึงเด็กจะมีพัฒนาการลาชา หูหนวกและอวน หรือ Prader-Willi syndrome ซ่ึงเด็ก
จะมีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการชา  
2. ความผิดปกติของตอมไรทอ 
 เชน ไทรอยดฮอรโมนต่ํา และ Cushing’s syndrome ทั้งสองโรคนี้เด็กจะมีการเจริญเติบโต
ชา สวน Cushing’s syndrome จะมีอาการแสดงเพิ่มเติมคือมีขนตามรางกายมากกวาปกติ อวน
บริเวณใบหนา ลําตัว ตนคอดานหลัง แตแขนขาจะเล็กและไมมีแรง ในกรณีนี้จะตองรักษาที่ตนเหตุ
คือ ฮอรโมนที่มีความผิดปกติจึงจะหายอวน 
3. ความผิดปกติดานจิตใจ  
 อาจเปนสาเหตุของโรคอวนหรือเปนผลมาจากโรคอวนก็ได เชน เด็กที่มีความผิดปกติใน
การกินอาหาร ไมสามารถควบคุมการกินอาหารปริมาณมาก ๆ ของตนเองไดหรือมีประวัติวาใชการ
อาเจียนหรือใชยาเพื่อลดน้ําหนัก เปนตน  ซ่ึงเด็กเหลานี้มักมีปญหาอยางอื่นรวมดวย เชน มีปญหา
เร่ืองการนอน เก็บกด หมดหวัง เศราซึม ซ่ึงควรเขารับการบําบัดทางจิตใจและไมควรที่จะเขารวม
โปรแกรมควบคุมน้ําหนักหากไมมีผูบําบัดดูแลอยางใกลชิด  
4. ปจจัยทางสิ่งแวดลอม 
 โรคอวนในเด็กนั้นเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงสงผลกระทบ
ตอวิถีการดํารงชีวิตและพฤติกรรมการบริโภค  เชน กอใหเกิดการอพยพของประชากรจากชนบท
เขาไปอยูอาศัยในเมืองกันอยางหนาแนนเนื่องจากมีรายไดดี และในขณะเดียวกันวิถีชีวิตในเมืองที่
เรงรีบก็เอื้อตอการบริโภคอาหารที่ใหพลังงานสูงและมีไขมันอิ่มตัวสูง มีการเคลื่อนไหวนอยลง ใช
เทคโนโลยีอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการใสใจกับพฤติกรรมสุขภาพ
ของเด็กจึงเปนสิ่งที่ผูใหญไมควรมองขาม 
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4.1 อาหาร คนอวนสวนใหญไมเพียงแตจะทานจุเทานั้น แตยังชอบรับประทานอาหารที่มีไขมัน
สูงและมีคารโบไฮเดรตเชิงซอนต่ํา จึงทําใหรางกายไดรับพลังงานสูงจากไขมันเนื่องจากไขมันนั้น
ใหพลังงานถึง 9 กิโลคาลอรีตอกรัม ในขณะที่คารโบไฮเดรตใหพลังงานเพียง 4 กิโลคาลอรีตอกรัม 
อีกทั้งยังมีปจจัยเสริมใหเกิดโรคอวนไดงายก็คืออาหารที่มีน้ําตาลหรือไขมันสูงซึ่งสามารถหาซื้อหา
ไดงายและมีจําหนายโดยทั่วไป นอกจากนี้พฤติกรรมการบริโภคที่ไมเหมาะสมก็สงผลตอการเกิด
โรคอวน เชน ดื่มน้ําอัดลม รับประทานอาหารและผลไมที่ใหพลังงานสูงในมื้อเย็น  ความเร็วในการ
รับประทานอาหารก็เปนอีกปจจัยที่สงผลตอการเกิดภาวะน้ําหนักตัวเกินในเด็กเชนกัน  เนื่องจาก
การรับประทานอาหารเร็ว จะทําใหรับประทานอาหารไดในปริมาณมากกอนที่เกิดความรูสึกวาอิ่ม 
นอกจากนี้สภาพเศรษฐกิจที่รัดตัวก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหพอแมมีเวลาเอาใจใสในเรื่องการ
รับประทานอาหารของเด็กลดลง  

4.2 การใชพลังงาน การใชพลังงานในการทํากิจกรรมทางกายมากกวาพลังงานที่รับเขามา
ประมาณ 100-200 กิโลจูล จะกอใหเกิดการสะสมไขมันในรางกายขึ้นอยางมาก  ดังนั้นผูรักษาจึง
ควรคํานึงถึงปริมาณการใชพลังงานของเด็กในแตละวันดวย ซ่ึงโดยทั่วไปจะพิจารณาปริมาณการใช
พลังงานโดยรวมของเด็กซึ่งเกิดจาก 3 แหลงคือ อัตราเมตาโบลิซึมขณะพัก ผลของความรอนจาก
อาหาร  และการใชพลังงานจากการมีกิจกรรมทางกาย   ซ่ึงยังไมพบวามีปจจัยใดสามารถ
เปลี่ยนแปลงอัตราเมตาโบลิซึมขณะพักและผลของความรอนจากอาหารได ดังนั้นปจจัยสําคัญในแง
ของการใชพลังงานที่สงผลใหเด็กอวนก็คือวิถีการดําเนินชีวิตสมัยใหมแบบคนในเมืองที่มีการใช
พลังงานลดลง มีกิจกรรมอยูกับที่มาก และใชส่ิงอํานวยความสะดวกมากขึ้น เชน ใชรถแทนการเดิน 
ใชเวลานานอยูบนรถขณะเดินทางไปโรงเรียน ดูโทรทัศน ติดเกมสคอมพิวเตอร นอกจากนี้การอยู
อาศัยในพื้นที่ ๆ จํากัด เชน อพารทเมนท ทําใหขาดพื้นที่ในการเลนและออกกําลังกาย เด็กมีโอกาส
เลนนอกบานลดลงเพราะกลัวอันตรายจากคนแปลกหนา รวมท้ังความจํากัดของบาทวิถีและทาง
สําหรับรถจักรยาน  เปนตน   

4.3 อิทธิพลจากโทรทัศน จากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นสงผลใหเด็กใน 10 ปที่ผาน
มามีกิจกรรมทางกายลดลง มีรายงานวาการดูโทรทัศนที่นานเกินไปเปนสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรค
อวนในเด็กเพราะเด็กที่ดูโทรทัศนนั้นจะมีกิจกรรมทางกายลดลง  ซ่ึงสงผลใหอัตราเมตาโบลิซึมต่ํา
กวาเด็กทั่วไป นอกจากนี้การดูโทรทัศนยังใชเปนตัวบงชี้ถึงการเพิ่มขึ้นของคาดัชนีมวลกายได
เนื่องจากการดูโทรทัศนนั้นเปนการลดการใชพลังงานในชีวิตประจําวัน มีรายงานวาเด็กจะมีโอกาส
เสี่ยงสูงตอการมีน้ําหนักตัวเกิน 4.6 เทาหากดูโทรทัศนมากกวา 5 ช่ัวโมงตอวัน  สวนในเด็กไทยชวง
อายุ 6-12 ปนั้นพบวา 62% ของเด็กที่ดูโทรทัศนมากกวา 3 ช่ัวโมงตอวัน มีโอกาสเสี่ยงตอภาวะอวน
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สูงถึง 1.8 เทา  นอกจากนี้การรับประทานอาหารในขณะดูโทรทัศนและการรับชมโฆษณาเชิญชวน
ซํ้า ๆ เกี่ยวกับอาหารจานดวนก็ลวนแลวแตสงผลตอการเกิดโรคอวนในเด็กทั้งสิ้น   

4.4 อ่ืน ๆ เชน ช่ัวโมงการนอน รายไดตอครัวเรือนและระดับการศึกษาของผูปกครองก็มีผลตอ
การเพิ่มความชุกของโรคอวนในเด็ก มีรายงานวาการนอนนอย  ระดับการศึกษาและรายไดที่สูงของ
ผูปกครองจะเปนปจจัยสงเสริมใหเด็กอวนมากยิ่งขึ้น  โดยพบวาความชุกของโรคอวนมีคาแปล
ผกผันกับระดับการศึกษาของผูปกครอง นอกจากนี้ยังมีรายงานถึงความสัมพันธระหวางประเภท
ของโรงเรียนซึ่งบงชี้ทางออมถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวกับความชุกของโรค
อวนในเด็ก ซ่ึงในประทศไทย  ประเทศฟลิปปนส  และประเทศอินโดนีเซีย  ซ่ึงตางก็พบวาความชุก
ของภาวะน้ําหนักตัวเกินและอวนจะมีคาสูงในโรงเรียนเอกชนมากกวาโรงเรียนรัฐบาล  

ผลกระทบจากโรคอวนที่มีตอสุขภาพ  (สายนที ปรารถนาผล, 2549) เด็กที่อวนจะมีโอกาส
เสี่ยงสูงตอการเสียชีวิตและมีโอกาสเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจมากกวาเด็กทั่วไป 1.5 
และ 2 เทาตามลําดับ  นอกจากนี้ยังมีหลายปจจัยเสี่ยงที่สงผลตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 
เชน ระดับอินซูลินในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และเบาหวานชนิดที่ 2 ซ่ึงอัตรา
เสี่ยงนี้จะแปรผันตามคาดัชนีมวลกายและคาเปอรเซนตไขมันในรางกาย  และยังกอใหเกิด
ภาวะแทรกซอนอื่น ๆ ตามมา เชน 

1. ไขมันในเลือดสูง (Hyperlipidemia)  
ไขมันในเลือดสูงหมายถึงการที่เลือดมีการเพิ่มขึ้นอยางผิดปกติของระดับไตรกลีเซอไรด และหรือ
ระดับโคเลสเตอรอล มีรายงานการพบภาวะดังกลาวในเด็กและวัยรุนที่อวน  สวนเด็กที่มีน้ําหนักตัว
เกินพบวารอยละ 90 จะมีระดับไตรกลีเซอไรดในเลือดสูง  ซ่ึงความผิดปกติของไขมันในเลือด
ดังกลาวสงผลใหเด็กมีอัตราเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและเสียชีวิตกอนวัยอันควร
เมื่อเติบโตเปนผูใหญ  แตอยางไรก็ตามระดับไขมันในเลือดที่สูงขึ้นนี้สามารถแกไขไดโดยการลด
น้ําหนักตัว  

2. ภาวะดื้อตอกลูโคส (glucose intolerance)  
ภาวะดื้อตอกลูโคสเปนตนตอของการเกิดโรคเบาหวาน ซ่ึงอุบัติการณของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
หรือชนิดที่ไมขึ้นตออินซูลิน (non-insulin-dependent diabetes mellitus) จะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วใน
วัยรุนโดยเฉพาะวัยรุนที่มีน้ําหนักตัวเกิน  เด็กน้ําหนักตัวเกินก็เชนกันจะมีปริมาณน้ําตาลในเลือดสูง
กวาปกติ (fasting glucose levels)  ซ่ึงกระตุนใหรางกายหลั่งอินซูลินออกมามากขึ้น  และหากพัฒนา
ไปจนกลายเปนอวนอยางรุนแรง (severely obese) เด็กจะมีโอกาสเปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ไขมัน
ในเลือดสูงและความดันโลหิตสูง   
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3.นิ่วในถุงน้ําดี (Cholelithiasis)  
พบไดบอยในคนอวน ถึงแมวาเด็กและวัยรุนที่มีน้ําหนักตัวเกินจะมีโอกาสพบนิ่วในถุงน้ําดีนอยกวา
ผูใหญที่อวน แตก็พบวาวัยรุนเกือบ 50 เปอรเซนตเปนถุงน้ําดีอักเสบ (cholecystitis) ซ่ึงอาจมีสาเหตุ
มาจากน้ําหนักตัวเกินหรือพยายามลดน้ําหนักตัว  

4.เปนหนุมสาวกอนวัยอันควร (Early maturation)  
พบวาวัยรุนจะมีอายุของกระดูกมากกวาวัยเดียวกนัประมาณ 3 เดือน ซ่ึงเกี่ยวของกับการเพิ่มขึ้นของ
ไขมันเมื่อเติบโตเปนผูใหญ และเกี่ยวของกันกับการสะสมไขมันที่ลําตัวเพิ่มขึ้นในเพศหญิง  

5. ความดันโลหิตสูง (Hypertension)  
  ถึงแมวาจะพบไดนอยในเด็ก แตก็พบวาเด็กน้ําหนักตัวเกินเปนโรคนี้สูงกวาเด็กอื่น ๆ 
ประมาณ 9 เทา  โดย 60 เปอรเซนตของเด็กที่มีความดันโลหิตสูงจะมีน้ําหนักตัวสัมพัทธมากกวา 
120 เปอรเซนตของคากลางมัธยฐานของเด็กที่มีเพศเดียวกัน มีความสูงและอายุเทากัน ซ่ึงความดัน
โลหิตและคาดัชนีมวลกายของเด็กนั้นสามารถใชเปนตัวทํานายความดันโลหิตเมื่อเติบโตเปนผูใหญ
ไดในทั้งสองเพศ  และเด็กน้ําหนักตัวเกินจะมีความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวและความดันโลหิต
ขณะหัวใจบีบตัวเพิ่มขึ้น ซ่ึงมากกวาเด็กปกติ 2.4 และ 4.5 เทาตามลําดับ   

6. Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) และหายใจลําบาก (obesity hypoventilation 
syndrome) 
 OSAS เปนความผิดปกติขณะนอนหลับโดยมีทางเดินหายใจสวนบนอุดกั้น เด็กจะหยุด
หายใจในขณะนอนหลับนานกวา 10 วินาที กรนเสียงดังซึ่งในชวงนี้ระดับออกซิเจนในเลือดจะลด
ต่ําลงอยางรวดเร็ว พบอาการนี้ประมาณ 7 เปอรเซนตในเด็กที่อวน  เด็กมักมีอาการงวงหลับในเวลา
กลางวัน นอนกระสับกระสาย สมาธิส้ัน อยูไมสุข ปสสาวะไหลโดยไมรูตัว  สวนการหายใจลําบาก
อาจมีสาเหตุมาจากตอมทอลซิลที่โตขึ้นไปอุดกั้นทางเดินหายใจในขณะนอนหลับ ซ่ึงทั้งสองอาการ
นี้เปนภาวะแทรกซอนเฉียบพลันที่ควรปรึกษาแพทยเนื่องจากเปนสาเหตุการตายของเด็กได  

7. ระบบกระดูกและกลามเนื้อ  
 เชน ปวดหลัง ปวดสะโพก ปวดเขา เขาโกง เขาแอน  โรคเกาท ขออักเสบ เปนตน  ซ่ึงหาก
อวนอยางรุนแรงอาจทําใหเกิดการเลื่อนตัวของ epiphyseal plate บริเวณหัวกระดูกของขอสะโพก 
อาจทําใหเด็กมีขาสั้นยาวไมเทากันได   

8. ปญหาทางดานจิตใจและการเขาสังคม  
 เชน รูสึกแปลกแยก ขาดความมั่นใจในตนเอง ไมพึงพอใจในรูปลักษณของตนเองเมื่อเขาสู
วัยรุนและความรูสึกนี้จะติดตัวตามไปเมื่อเติบโตเปนผูใหญ มีปญหาดานพฤติกรรมและการเรียนรู  
รวมทั้งสงผลใหไมอยากเขารวมการเลนกีฬาหรือกิจกรรมทางกายใด ๆ  
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การประเมินโรคอวนในเด็ก (สายนที ปรารถาผล, 2549)คาดัชนีมวลกาย (Body Mass 

Index, BMI) เปนวิธีการวัดปริมาณไขมันโดยรวมของรางกาย (total body fat) ทางออมที่กระทําได
งาย มีคาใชจายนอย นิยมใชในการศึกษาดานระบาดวิทยา  และเปนปจจัยสําคัญที่ใชในการประเมิน
การเจริญเติบโตและประเมินพัฒนาการในเด็ก สามารถนําคาดัชนีมวลกายมาประเมินภาวะอวนใน
เด็กและวัยรุนไดเหมือนผูใหญโดยคํานวณจากน้ําหนักตัวหนวยเปนกิโลกรัมหารดวยสวนสูงหนวย
เปนตารางเมตร แตเนื่องจากคาดัชนีมวลกายในเด็กนั้นมีคานอยกวาผูใหญและมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วเนื่องจากกําลังอยูในวัยเจริญเติบโต ดังนั้นจึงตองแปลผลคาดัชนีมวลกายตามอายุและ
เพศ ในเรื่องของความนาเชื่อถือของคาดัชนีมวลกายในการทํานายเปอรเซ็นตไขมันในรางกายของ
เด็กนั้นขึ้นอยูกับวิธีการที่ใชในการประเมิน อายุและเพศของผูเขารับการทดสอบ โดยมีรายงานวาคา
ดัชนีมวลกายนั้นมีความสัมพันธในระดับปานกลางกับ ความหนาของไขมันใตผิวหนัง และ Dual 
energy X-ray absorptiometry (DEXA) (r=0.73, r=0.75) ในการประเมินเปอรเซนตไขมันในรางกาย
ของเด็กอายุ 3-8 ป  และมีความสัมพันธในระดับสูงกับ magnetic resonance imaging (MRI) 
(r=0.92) ในการประเมินเปอรเซนตไขมันในรางกายของเด็กอายุ 8-12 ป  และยังมีความสัมพันธกัน
กับภาวะแทรกซอนขั้นทุติยภูมิจากโรคอวน เชน ความดันโลหิต ไขมันในเลือด เปนตน คาดัชนีมวล
กายของประชากรในแตละประเทศนั้นมีความแตกตางกันจากอิทธิพลของอายุ เพศ เชื้อชาติ สภาพ
ภูมิประเทศ สภาพเศรษฐกิจและสังคม  ดังนั้นการใชคามาตรฐานของดัชนีมวลกายและเกณฑใน
การจําแนกภาวะน้ําหนักตัวเกินและอวนของเด็กและวัยรุนในประเทศของตนจึงเปนสิ่งที่เหมาะสม  
แตสําหรับประเทศที่ยังไมมีคามาตรฐานของคาดัชนีมวลกายของประชากร องคการอนามัยโลกได
แนะนําใหใชเกณฑของ Cole และคณะ (2000)  มาอางอิงในการศึกษา เนื่องจาก Cole และคณะ  ได
พัฒนาคาดัชนีมวลกายสําหรับนานาชาติโดยรวบรวมขอมูลคาดัชนีมวลกายของเด็กจาก 6 ประเทศ
คือ ประเทศบราซิล อังกฤษ สิงคโปร ฮองกง เนเธอรแลนดและสหรัฐอเมริกา ในชวงอายุ 2-18 ป 
แลวจําแนกเด็กน้ําหนักตัวเกินและอวนตามชวงอายุและเพศโดยใชเปอรเซ็นตไทลที่ 85 และ 95 ซ่ึง
สอดคลองกับจุดตัดที่ 25 และ 30 กิโลกรัมตอตารางเมตรของผูที่มีอายุ 18 ปตามเกณฑขององคการ
อนามัยโลก (WHO)  แลวจําแนกเด็กน้ําหนักตัวเกินและอวนดังแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้คือในอายุ
และเพศชวงเดียวกันหากคาดัชนีมวลกายเทากับหรือมากกวา 95 เปอรเซนตไทล (>95TH) จะ
จําแนกวาเด็กผูนั้นเปนเด็กอวนและมีแนวโนมที่จะเติบโตเปนผูใหญที่อวน ในวัยรุนนั้นหากพบวา
คาดัชนีมวลกายมากกวา 95 เปอรเซนตไทล มักจะพบรวมกับความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือด
สูงซึ่งสงผลใหเกิดภาวะแทรกซอนอยางอื่นตามมาและเปนสาเหตุของการตายได และหากมีคาดัชนี
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มวลกายอยูในเปอรเซ็นตไทลที่มากกวาหรือเทากับ 85 แตไมเกินเปอรเซ็นตไทลที่ 95 (>85TH -
95TH) จะจําแนกวาเด็กผูนั้นมีน้ําหนักตัวเกิน  

1. ความหนาของไขมันใตผิวหนัง (Skinfold thickness, SFs) 
  การวัดความหนาของไขมันใตผิวหนังนั้นเปนวิธีการประเมินปริมาณและการ
กระจายของไขมันในรางกายทางออมที่ทําไดงาย มีความคลาดเคลื่อนนอยหากผูวัดไดรับการฝกมา
อยางดีและทําการวัดอยางระมัดระวัง วัดไดหลายตําแหนง โดยอาศัยหลักการที่วาความหนาของ
ไขมันใตผิวหนังนั้นมีความสัมพันธกันกับมวลไขมันในรางกาย ดังนั้นการประเมินองคประกอบ
ของรางกายดวยวิธีนี้จะมีความแมนยํามากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับสมการที่พัฒนาขึ้น ซ่ึงสมการ
ดังกลาวสามารถประเมินองคประกอบของรางกายไดหลายตัว เชน ความหนาแนนของรางกาย มวล
กายไรไขมัน มวลไขมันและเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย เปนที่ทราบกันดีวาสมการเพื่อใชทํานาย
องคประกอบของรางกายนั้นจะมีความแมนยําเพิ่มมากขึ้นหากมีตัวแปรตนหลาย ๆ ตัว ซ่ึงมี
ความสัมพันธกันเปนอยางดีกับองคประกอบของรางกายที่ตองการทํานาย ซ่ึงพัฒนาการในเด็กนั้นมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามเพศและอายุที่เพิ่มขึ้น   และองคประกอบของรางกายก็เชนกันมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามเพศ เชื้อชาติและระยะของการเจริญพันธุ ดังนั้นความสัมพันธระหวางความ
หนาของไขมันใตผิวหนังและไขมันในรางกายนั้นก็อาจแตกตางกันไดในประชากรแตละกลุม  
ดังนั้นในการเลือกใชสมการ ควรตองพิจารณาถึงปจจัยเหลานี้รวมดวย  
  ในการวัดความหนาของไขมันใตผิวหนังนั้น เปนที่ทราบกันดีวาแตละตําแหนง
ของผิวหนังมีปริมาณไขมันรวมและเปอรเซ็นตไขมันที่แตกตางกัน แตสําหรับเด็กกอนวัยเจริญพันธุ
นั้น มีรายงานวาการวัดความหนาของไขมันใตผิวหนังที่ triceps (Triceps skinfold thickness, TST) 
เพียงตําแหนงเดียวสามารถทํานายเปอรเซ็นตไขมันในรางกายไดเปนอยางดี  เนื่องจากคามวลไขมัน
ที่วัดไดจากความหนาของไขมันใตผิวหนังที่ตําแหนง triceps มีคาไมแตกตางจากคาที่วัดไดจากการ
ประเมินดวยคาดัชนีมวลกายและ BIA ทั้งในเด็กเพศชายและหญิงอายุ 6 ป  นอกจากนี้การวัดวัด
ความหนาของไขมันใตผิวหนังในตําแหนงดังกลาวยังสามารถประเมินความอวนในเด็กอายุ 10-15 
ปไดดีกวาการใชคาดัชนีมวลกายและการวัดเสนรอบวงของตนแขน  แตอยางไรก็ตามความหนาของ
ช้ันไขมันใตผิวหนังที่ตําแหนง scapular ก็มีความสัมพันธกันเปนอยางดีกับไขมันในรางกาย 
(absolute body fat) (r=0.7)  ดังนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยาในระยะแรกจึงใชความหนาของไขมัน
ใตผิวหนังที่ตําแหนง triceps และ subscapular ในการจําแนกเด็กที่มีน้ําหนักตัวเกินและอวนโดย
อางอิงกับจุดตัดที่ 80 และ 90 เปอรเซนตไทลตามลําดับ และตอมาไดมีการพัฒนาสมการและวิธีการ
ประเมินเพื่อใหเหมาะสมกับกลุมประชากรของตนเองอยางตอเนื่อง (ตารางที่ 2) เชน การศึกษาของ 
Slaughter  ซ่ึงพัฒนาสมการที่มีความจําเพาะเจาะจงกับเพศ สําหรับผูที่มีอายุอยูในชวง 8-18 ป เพื่อ
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ประเมินไขมันในรางกายจากการวัดความหนาของไขมันใตผิวหนังที่ตําแหนง triceps และ calf และ
สมการที่มีความจําเพาะเจาะจงกับเพศ เชื้อชาติ ระยะของการเจริญพันธุและผลรวมของความหนา
ของชั้นไขมันใตผิวหนังระหวาง triceps และ subscapular สวนการศึกษาของ Deurenberg  นั้น
ประเมินเปอรเซ็นตไขมันในรางกายโดยสรางสมการจากคาคงที่และผลรวมของความหนาของ
ไขมันใตผิวหนัง 4 ตําแหนงที่ biceps, triceps, subscapular และ iliac crest รวมทั้งมีความจําเพาะ
เจาะจงกับเพศและอายุในชวง 8-18 ป ในขณะที่ Dezenberg  พัฒนาสมการเพื่อประเมินมวลไขมัน
โดยใชน้ําหนักตัว ความหนาของไขมันใตผิวหนังที่ triceps ตําแหนงเดียวและมีความจําเพาะเจาะจง
กับเพศและอายุในชวง 4-10 ป เปนตน ขอจํากัดของวิธีการนี้คือยังไมมีสมการที่สามารถใชไดกับ
หลายเชื้อชาติและยังไมมีสมการที่เหมาะสมกับระยะของการเจริญพันธุ  
 
องคประกอบของการออกกําลังกาย (การกีฬาแหงประเทศไทย, 2540) 

ชนิดของการออกกําลังกาย  (Type of Exercise) 
ชนิดของการออกกําลังกายจะมีความสัมพันธกับหลักการฝกเฉพาะประเภทกีฬาหรือการฝก

ที่จําเพาะเจาะจง ซ่ึงการทําใหการฝกบรรลุผลสําเร็จสูงสุดนั้น จําเปนตองอาศัยความสัมพันธที่
ตอเนื่องในการทํางานรวมกันของกลุมกลามเนื้อมัดใหญ เชน กลามเนื้อสะโพก กลามเนื้อขา ในการ
ทํากิจกรรมทางกายเชน การเดิน การวิ่งเหยาะๆ การปนจักรยาน การเตนแอโรบิค การเตนสเต็ปแอ
โรบิค เปนตน  
 

 ระดับของอัตราการเตนของชีพจรที่ใชเปนเกณฑในการฝก  
ประกอบดวย  (เจริญ กระบวนรัตน, 2544)) 
1. ความหนัก 50-60 % MHR ระดับที่ชวยในการเผาผลาญไขมันในรางกาย 
2. ความหนัก 60-70 % MHR ระดับที่ชวยรักษาสุขภาพและหัวใจแข็งแรง 
3. ความหนัก 70-80 % MHR ระดับที่ชวยพัฒนาระบบการทํางานแบบใชออกซิเจน 
4. ความหนัก 80-90 % MHR ระดับที่ชวยพัฒนาระบบการทํางานแบบไมใชออกซิเจน 
5. ความหนัก 90-100 % MHR ระดับที่ตองระมัดระวังอันตรายที่เกิดกับรางกาย 
อัตราการเตนของหัวใจในขณะพัก  ( Resting heart rate ) 

ในผูใหญ เพศชายจะอยูในชวง 72-80 คร้ังตอนาที   เพศหญิงจะมีอัตราการเตนของหัวใจ

เร็วกวาเพศชาย ประมาณ 10% 
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อัตราการเตนของหัวใจในขณะออกกําลังกาย ( Exercise heart rate )   

 เมื่อออกกําลังกาย  อัตราการเตนของหัวใจจะเพิ่มขึ้นเกือบทันที  และจะยังเพิ่มอยูเชนนี้

ตลอดระยะการออกกําลังกาย  การเพิ่มอัตราการเตนของหัวใจในระยะตนเกิดจากกลไกทางระบบ

ประสาทที่สงมาควบคุมโดยตรง   

 

การออกกําลังกาย 

การออกกําลังกายอยางเบา  

 อัตราการเตนของหัวใจเพิ่มขึ้นทันที แตเพิ่มไมมาก และตอมากลับลดลงเล็กนอย  

แลวคงที่  แลวคงเพิ่มขึ้นอยูดวยอัตรานี้ตลอดระยะของการออกกําลังกาย  ที่เปนเชนนี้เกิดจาก

ตอนตนการออกกําลังกาย  หัวใจเตรียมพรอมที่จะทํางานมากกวางานที่ตองทํางานจริง  แตเมื่อออก

กําลังกายไประยะหนึ่งรางกายจึงปรับใหพอเหมาะกับงานที่จะทําได   เมื่อหยุดออกกําลังกาย  อัตรา

การเตนของหัวใจจะคอยๆ  เขาสูระดับปกติโดยใชเวลาเพียง 1-2  นาทีเทานั้น  

การออกกําลังกายปานกลาง   

อัตราการเตนของหัวใจเพิ่มขึ้นโดยรวดเร็วเชนกัน  มีอัตราประมาณ 120-140  คร้ัง/

นาที  ขึ้นกับความหนักเบาของการออกกําลังกาย  อัตราที่เพิ่มขึ้นนี้จะคงอยูดวยอัตราคอนขางคงที่

ตลอดระยะเวลาที่ออกกําลังกาย  และเมื่อหยุดออกกําลังกายจะคอยๆ กลับสูสภาพปกติ  แตใช

เวลานานกวาการออกกําลังกายเบา  อาจใชเวลานานกวาสิบนาที   อัตราการเตนของหัวใจที่เพิ่มขึ้น

ในการออกกําลังกายปานกลางนี้  จะเปนสัดสวนโดยตรงกับการใชพลังงานของรางกาย   

การออกกําลังกายอยางหนัก 

  อัตราการเตนของหัวใจจะเพิ่มขึ้นสูระดับสูงโดยทันที  แลวหลังจากนั้นจะคอยๆ 

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตลอดระยะเวลาการออกกําลังกาย  เมื่อหยุดออกกําลังกายอัตราการเตนของหัวใจจะ

คอยๆ ลดลงเชนกัน   แตใชเวลาระยะพักฟนยาวนานกวาการออกกําลังกายอยางเบาและปานกลาง

มาก ในการออกกําลังกายชนิดนี้รางกายสามารถทําไดเพียงระยะสั้น  เพราะเมื่อใหทําตอไปจะทน

ไมไหว  เกิดภาวะหัวใจลมเหลวขึ้นไดอัตราการเตนของหัวใจที่เพิ่มขึ้นอยางมากในขณะออกกําลัง

กายอยางหนักจะเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่งที่เรียกวา อัตราการเตนของหัวใจสูงสุด (Maximum heart rate )  



 
 

13 

ปญหาโภชนาการ นับวาเปนปญหาที่สําคัญยิ่งของประเทศ และจําเปนตองแกไข
โดยรีบดวน ที่ผานมาแมวาจะสามารลดปญหาไดในระดับหนึ่งแลวก็ตาม แตปญหาทุพโภชนาการก็
ยังเปนปญหาสําคัญ ปญหาดังกลาวมีทั้งภาวะการขาดสารอาหาร ภาวะโภชนาการเกิน และความไม
ปลอดภัยในอาหาร จากรายงานการเฝาระวังภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 
ป พ.ศ. 2537 (กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2537) พบวา วัยรุนมีน้ําหนักต่ํา
กวาเกณฑมาตรฐานรอยละ 12 ในขณะเดียวกันพบวา มีภาวะโภชนาการเกินมาตรฐานรอยละ 11.5 
โรคอวนรอยละ 11.63 ปญหาโภชนาการดังกลาว เกิดจากหลากหลายสาเหตุ มีทั้งกินไมพอ กินไม
เปน กินไมถูกสวน กินอาหารไมสะอาด และไมปลอดภัยจากสิ่งปนเปอน เปนตน (สงา ดามาพงษ 
ม.ป.ป., 64) หากปฏิบัติเปนประจําจะสงผลใหเกิดพฤติกรรมการบริโภคอาหารและโภชนาการที่ไม
พึงประสงค ซ่ึงจะเปนสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดปญหาดานโภชนาการ และนับวันจะทวีความรุนแรง 
และสําคัญมากขึ้นในอนาคต (สงา ดามาพงษ และวีณะวีระไวทยะ 2539, 1) 

การออกกําลังกายเพื่อความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจ 

  การออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจ หรือ

การออกกําลังกายแบบแอโรบิค (Aerobic Exercise) คือ การออกกําลังกายใหไดผลของการฝกฝน 

(Training effect) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานของระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจ การออก

กําลังกายควรมีองคประกอบและลักษณะดังตอไปนี้  (Watchie J., 1995 ) 
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ตาราง 1   แสดงการออกกําลังกายเพื่อความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจ 

องคประกอบ ลักษณะ 

1. รูปแบบ(Mode) ออกกําลังกายโดยใชกลามเนื้อมัดใหญเคลื่อนที่แบบตอเนื่องเปน

จังหวะและเปนธรรมชาติ 

2.ระยะ เ วล าของก ารฝ ก

(Duration) 

ขึ้นอยูกับระดับความสมบูรณของรางกายในแตละบุคคลตอน

เร่ิมตน 

-ในคนที่ออกกําลังกายในชวงแรกควรออกกําลังกายในระยะเวลา

ที่ทนได(เมื่อลาหรือรูสึกเหนื่อยมาก) และเพิ่มทุกๆ 1-2 นาทีตอวัน 

-จุดมุงหมายควรอกกําลังกายอยางตอเนื่องใหไดอยางนอย 20-60 

นาทีตอวัน 

3. ความถี่(Frequency) ออกกําลังกาย 3-5 วันตอสัปดาห วันละ 1 คร้ัง คร้ังละ 20-60 นาที 

4. ความหนัก(Intensity) 4.1ระดับ Sub maximal Exercise แบงไดเปน 3 ระดับ  

-การออกกําลังกายอยางเบา (Mild intensity) 50-60%MHR 

-การออกกําลังกายปานกลาง (Moderate intensity) 61-70%MHR 

-การออกกําลังกายอยางหนัก (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 ไดตีพิมพวาการคํานวณอัตราการเตนของหัวใจโดย

ใชสูตรนี้เปนที่ใชกันโดยแพรหลายและเปนวิธีที่คํานวณงาย (Foss ML, Foss SJ.,1998. ) 

                                           

 

 

 

 

อัตราการเตนสูงสุดของหัวใจ 

( Maximum Heart Rate : MHR )  =  220-อายุ 
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หลักการออกกําลังกายแบบแอโรบิค ประกอบดวย 3 ระยะ  

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

2. ชวงออกกําลังกาย (Aerobic phase) เพิ่มความเร็ว (Speed), ความหนัก (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

หลอดเลือดแดงทาํใหผนังหลอดเลือดขยายยืดออกจนสามารถคลําได เรียกวา ชีพจร ( Pulse ) (บังอร 

ชมเดช.2541 )   

เอกสารและงานวิจัยตางประเทศ  
มีรายงานวาชั่วโมงพลศึกษา 3-5 ช่ัวโมงตอสัปดาหที่จัดใหกับเด็กอวนในชวง 1-6 ปแรก

ของการศึกษาในโรงเรียนนั้น ไมสามารถลดปริมาณไขมันในรางกายหรือความหนาของชั้นไขมัน
ใตผิวหนังของเด็กลงได (Hansen et al, 1991; Sallis et al, 1979) ซ่ึงประเภทของการออกกําลังกาย 
ระยะเวลาและความหนักของการออกกําลังกายก็อาจเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอผลการศึกษา
ดังกลาว มีรายงานวาเด็กอายุ 10 ปที่ออกกําลังกายแบบเพิ่มความทนทานอยางหนัก วันละ 75 นาที 
เปนเวลา 14 สัปดาหนั้น สามารถลดความหนาของชั้นไขมันใตผิวหนังไดดีกวากลุมควบคุมซึ่งเขา
เรียนชั่วโมงพลศึกษาเพียงอยางเดียว (Dwyer et al, 1983) และมีอีก 2 โปรแกรมที่ประสบผลสําเร็จ
ในการแกปญหาโรคอวนในเด็ก คือโปรแกรมการออกกําลังกายวันละ 28 นาที 5 วันตอสัปดาหโดย
ใหอัตราการเตนของหัวใจสูงสุดอยูที่ 163 คร้ังตอนาที เปนเวลา 10 สัปดาห พบวาสามารถลดไขมัน
ในรางกายของเด็กหญิงผิวดําอายุ 7-11 ปได 1.4 เปอรเซนตเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม (Gutin 
et al, 1995) ในทํานองเดียวกันโปรแกรมการออกกําลังกายแบบแอโรบิกวันละ 20 นาที จํานวน 7 
วันตอสัปดาห เปนเวลา 2 ป สามารถลดไขมันในรางกายของเด็กอวนชาวญี่ปุนอายุ 11 ปไดเปน
อยางมากโดยไมตองควบคุมเรื่องการกินอาหาร (Sazaki et al, 1987) จากผลดังกลาวแสดงใหเห็นถึง
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ประโยชนของการออกกําลังกายแบบแอโรบิก ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ Maffeis (1994) ที่
พบวาเด็กอวนอายุเฉลี่ย 9.5+0.8 ป นั้นมีความสามารถในการออกกําลังกายแบบแอโรบิกไมแตกตาง
จากเด็กที่ไมอวน และไดเสนอแนะไววาจากความสามารถดังกลาว หากใหเด็กอวนออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพโดยทั่วไปก็อาจไมสามารถแกปญหาโรคอวนได ดังนั้นการจัดโปรแกรมออกกําลังกาย
เพื่อรักษาเด็กอวนนั้นจึงควรมีความหนักของการออกกําลังกายที่มากกวาความหนักที่ใชเพื่อ
ปรับปรุงสมรรถภาพของระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตโดยทั่วไป ซ่ึงคําแนะนําดังกลาว
สอดคลองกับผลที่ไดจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยทั่วไปในวิชาพล
ศึกษามาเปนการออกกําลังกายแบบแอโรบิกอยางสม่ําเสมอ โดยพบวาการเตนแอโรบิกรวมกับการ
วิ่งในชั่วโมงพลศึกษาแทนการออกกําลังกายทั่วไป สัปดาหละ 150 นาทีหรือสัปดาหละ 3 วัน ๆ ละ 
50 นาที เปนเวลา 12 สัปดาห ชวยใหเด็กอายุ 10-13 ปมีคาดัชนีมวลกายและอัตราการเตนของหัวใจ
ลดลงมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Flores, 1995)  และพบวาระดับความหนักใน
การออกกําลังกายที่ระดับ vigorous (หนัก) และ hard activity (หนักมาก) มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย ( %body fat) ในเด็กอายุ 5 – 10.5 ป 
(Abbott andDavies, 2004) การเพิ่มกิจกรรมทางกายเปนการปองกันและรักษาโรคอวนในเด็ก โดย
ใหเด็กออกกําลังกายในแตละวันใหไดอยางนอย 60 นาทีขึ้นที่ระดับความหนักปานกลาง (Krebs 
และคณะ, 2007)   
 LeMURA และ MAZIEKAS (2002) ศึกษาผลของการออกกําลังกายตอการเปลี่ยนแปลง
ของ body mass, fat free mass และ body fat ในเด็กและวัยรุนที่มีรูปรางอวน ชวงอายุ  5 – 17 ป
จํานวน 120 คน ประเมิน body mass, fat free mass และ body fat กอนและหลังการออกกําลังกาย 
ใหออกกําลังกาย เชน เดินจอกกิ้ง ปนจักรยานวัดงาน  ความถี่ 3 คร้ัง/สัปดาห ผลการทดลองพบวา มี
การลดลงของคา body mass (mean = 0.34 ±-0.18 ; 95% Cl = 0.01 – 0.46),  fat free mass(mean = 
0.50 ±-0.38 ; 95% Cl = 0.03 – 0.57) , body fat(mean = 0.70 ±-0.35 ; 95% Cl = 0.21 – 1.1) , BMI 
(mean = 0.76 ±-0.55 ; 95% Cl = 4.24 – 1.7)  และ O2max (mean = 0.52 ±-0.16 ; 95% Cl = 0.18 – 
0.89)  ดังนั้น สรุปวา การออกกําลังกายสามารถลดองคประกอบรางกายในเด็กและวัยรุนอวน โดย
ใชรูปแบบการออกกําลังกายที่ระดับความหนักต่ํา ระยะเวลานานๆ (low intensity /long duration) 
การออกกําลังกายแบบแอโรบิค (aerobic exercise) รวมกับ การออกกําลังแบบใหแรงตาน (high-
repetition resistance training) และออกกําลังกายรวมกับ behavioral-modification component 

Milburn และคณะ (1983) ศึกษาผลของการปรับเปลี่ยนทางระบบหายใจและระบบ
ไหลเวียน ในระยะเวลา 7 สัปดาห โดยการเปรียบเทียบระหวางการเตนแอโรบิคกับการวิ่งเหยาะ 
โดยควบคุมตัวแปรตางๆ ใหเทากัน เชน เวลาในการออกกําลังกายใชเวลา 30 นาที 4 คร้ังตอสัปดาห 
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และที่ระดับความหนัก 83 – 84% ของอัตราการเตนหัวใจสูงสุด พบวาใหผลในการเปลี่ยนแปลงทาง
ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจที่เหมือนกัน  
 Rowlands และคณะ (1999) ศึกษาความสัมพันธระหวางระดับความหนักในการทํากิจกรรม 
(activity level) ความสามารถในการออกกําลังกายแบบแอโรบิค (aerobic fitness) และไขมันใน
รางกาย (body fat) ในเด็กอายุ 8 – 10 ป จํานวน 34 คน เพศชาย 17 คน เพศหญิง 17 คน ประเมินโดย
วัด Tritract –R3D , Pedometer จํานวน 6 วันและ Heart rate(อัตราการเตนของหัวใจ) 1 วัน ผล
การศึกษาพบวา การวัดคา Tritract –R3D , Pedometer มีความสัมพันธเชิงบวกกับ fitness ทั้งใน
เด็กผูชาย (p < 0.01) และผูหญิง (p < 0.05) และมีความสัมพันธเชิงลบกับ fatness (ความอวน) ใน
เด็กชายและหญิง (r = - 0.42 , p < 0.05) ในทางตรงกันขาม HR (อัตราการเตนของหัวใจ) ไมมี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับ fitness และ HR > 139 คร้ัง/นามี มีความสัมพันธเชิงบวกกับคา 
fatness (ความอวน) ในเด็กผูหญิง (r = 0.64 , p < 0.05)                                                              
  
 


