
 
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวของและรวมรวมนํามาเสนอ
ดังนี ้
 
แนวปฏิบัติในการออกกําลังกาย  

การออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพนั้นมีประโยชนตอรางกายหลายประการ เชน เพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบหัวใจและปอด ทําใหไมเหนื่อยงาย ทํางานไดมากข้ึน รูสึก
กระปร้ีกระเปรา และยังชวยปองกันโรคตาง ๆ ได เชน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง 
โรคเบาหวาน โรคกระดูกพรุน โรคอัมพาต และโรคอวน อยางไรก็ตามแมวาการออกกําลังกายจะมี
ประโยชนตอสุขภาพ แตก็สามารถกอใหเกิดผลเสียตอรางกายไดเชนกัน ต้ังแตเล็กนอย เชน ปวด
เม่ือยกลามเนื้อ หรือเจ็บขอตอตางๆ ภายหลังการออกกําลังกาย ไปจนกระท่ังถึงข้ันเสียชีวิต ดังนั้นผู
ท่ีคิดจะเร่ิมตนออกกําลังกายเพื่อสุขภาพหรือวาผูท่ีออกกําลังกายเปนประจําอยูแลวก็ควรที่จะตอง
ปองกันตนเองจากผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึนจากการออกกําลังกาย ซ่ึง ประวิตร เจนวรรธนะกุล (2552) ได
แนะแนวปฏิบัติสําหรับผูท่ีสนใจออกกําลังกาย 10 ประการดังนี้คือ  

1. สําหรับผูท่ีไมเคยออกกําลังกายมากอนหรือเคยออกกําลังกายมากอนแตหยุด
ออกกําลังกายไปนานแลว หากมีปญหาเกี่ยวกับหัวใจ เจ็บหรือแนนหนาอก วิงเวียนศีรษะ เสียการ
ทรงตัว หรือเปนลม เจ็บท่ีขอตอหรือกระดูกในขณะออกกําลังกายหรือขณะพัก หรือมีความดัน
โลหิตสูง ควรไปพบแพทยเพื่อตรวจเช็ครางกายกอนเร่ิมตนออกกําลังกาย  

2. ควรเลือกออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับสภาพรางกาย โดยทั่วไปสําหรับผูท่ีมี
สุขภาพรางกายแข็งแรงเปนปกติ การวิ่งจ็อกกิ้ง การเตนแอโรบิก การเดินเร็วๆ หรือการเลนกีฬา
ตางๆ ก็ถือวาเปนการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพท่ีดี อยางไรก็ตามสําหรับผูสูงอายุท่ีไมไดออกกําลัง
กายเปนประจํา หรือผูท่ีสงสัยวาตนเองจะมีปญหาเกี่ยวกับขอเส่ือม การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพท่ี
เหมาะสมคือ การวายน้ํา หรือการปนจักรยานอยูกับท่ี ซ่ึงจะชวยลดปญหาการบาดเจ็บและชะลอการ
เส่ือมของขอตอ 
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3. การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพนั้น ควรออกกําลังกายจนรูสึกเหนื่อยปานกลาง
เปนเวลานาน 20-30 นาทีตอเนื่องกัน และทําเปนประจําสมํ่าเสมอประมาณ 3 คร้ังตอสัปดาห หรือ
วันเวนวัน การทําเชนนี้จะเปนการฝกใหระบบหัวใจและปอดทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

4. สําหรับผูท่ีไมเคยออกกําลังกายมากอนหรือเคยออกกําลังกายมากอนแตหยุด
ออกกําลังกายไปนานแลว ควรเพิ่มระยะเวลาของการออกกําลังกายอยางชาๆ คอยเปนคอยไป 
เพื่อใหรางกายมีการปรับตัวจะไดไมเกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บข้ึน  

5. ไมควรเร่ิมตนหรือหยุดออกกําลังกายแบบทันทีทันใด เนื่องจากระบบหัวใจ
และปอดอาจไมสามารถปรับตัวไดทัน ทําใหเกิดภาวะหัวใจลมเหลวได จึงควรทําการอบอุนรางกาย
หรือวอรม-อัพ (warm-up) กอนการออกกําลังกาย และการเคล่ือนไหวรางกายชาๆ หลังการออก
กําลังกายหรือคูล-ดาวน (cool-down)  

6. ควรทําการอบอุนรางกายกอนการออกกําลังกาย เพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือดไป
ยังกลามเนื้อในสวนตางๆ ของรางกายท่ีตองทํางานขณะออกกําลังกาย เพิ่มความยืดหยุนใหกับ
กลามเน้ือและเอ็น และเพิ่มการทํางานของระบบหัวใจและปอดอยางชาๆ ดังนั้นการอบอุนรางกาย
จึงเปนการเตรียมรางกายใหพรอมกอนออกกําลังกาย ซ่ึงจะชวยปองกันอันตรายและการบาดเจ็บท่ี
อาจเกิดข้ึนจากการออกกําลังกายได การอบอุนรางกายสามารถทําไดงายๆ โดยการวิ่งเหยาะๆ ชาๆ 
ประมาณ 10 นาที จากนั้นทําการเคล่ือนไหวสวนตางๆ ของรางกายชาๆ อีกประมาณ 10 นาที การ
อบอุนรางกายท่ีเพียงพอนั้น จะมีเหง่ือออกเล็กนอยแตไมถึงกับเม่ือยลา และเม่ืออบอุนรางกายเสร็จ
แลว ควรทําการออกกําลังกายภายในเวลา 30 นาที เพราะผลของการอบอุนรางกายจะอยูไดไมเกิน 
30 นาทีเทานั้น  

7. ทําการเคล่ือนไหวรางกายชาๆ ภายหลังการออกกําลังกายเสร็จ ซ่ึงจะชวยลด
อาการปวดเม่ือยกลามเน้ือท่ีอาจเกิดข้ึนภายหลังการออกกําลังกายได ลักษณะการทําเหมือนกับการ
อบอุนรางกายกอนการออกกําลังกาย โดยการวิ่งเหยาะๆ เปนเวลานาน 10 นาที และเคล่ือนไหวสวน
ตางๆ ของรางกายอยางชาๆ เปนเวลานาน 5 นาที  

8. ดื่มน้ําใหเพียงพอกอนออกกําลังกาย ขณะออกกําลังกาย และหลังการออกกําลัง
กาย เพราะการขาดนํ้านั้นสงผลเสียตอรางกายมไดหลายประการ เชน เปนตะคริวหรือลมแดด 
นอกจากนี้ ยังทําใหหัวใจทํางานหนักมากกวาท่ีควรจะเปน ดังนั้นการดื่มน้ําใหเพียงพอจึงมี 
ความสําคัญมากสําหรับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ขอแนะนําสําหรับการดื่มน้ํา คือ ควรดื่มน้ํา 2 
แกวกอนออกกําลังกายประมาณ 45 นาที จากนั้นในขณะออกกําลังกาย ควรมีการดื่มน้ําคร้ังละ 
นอยๆ ตลอดชวงเวลาของการออกกําลังกาย และภายหลังการออกกําลังกายควรดื่มน้ําใหมากกวาท่ี
คิด วาตองดื่ม นอกจากนี้ควรรับประทานอาหารใหหลากหลายโดยมีสัดสวนของอาหารจําพวกแปง 
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ผักและผลไม มากกวาอาหารจําพวกเนื้อสัตว สําหรับผูท่ีตองการออกกําลังกายเพื่อการควบคุม
น้ําหนักตัว ควรลดการรับประทานอาหารจําพวกเนื้อสัตวท่ีมีไขมัน สําหรับเนื้อสัตวท่ีรับประทาน
ไดในปริมาณมากๆ คือปลา รวมท้ังควรทานผักผลไมในปริมาณมากเชนเดียวกัน  

9. พึงระลึกอยูเสมอวาการออกกําลังกายประเภทใดก็ตาม อาจกอใหเกิดการ
บาดเจ็บตอรางกายไดถาขาดความระมัดระวัง  

10. เม่ือเกิดการบาดเจ็บข้ึนแลว ควรทําการปฐมพยาบาลใหเร็วท่ีสุด การปฐม
พยาบาลเบ้ืองตนท่ีถูกตองจะชวยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บลงไดมาก ทําใหการบาดเจ็บหาย
เร็วข้ึน ในทางตรงกันขาม หากไดรับบาดเจ็บแลว ไมมีการปฐมพยาบาลหรือทําไมถูกตองก็จะสงผล
ใหการบาดเจ็บนั้นรุนแรงยิ่งข้ึนไปอีก ทําใหใชเวลาในการรักษานานเกินกวาท่ีควรจะเปน เม่ือมีการ
บาดเจ็บไมวาจะเกิดจากการถูกชน กระแทก หกลม ขอเคล็ด ขอแพลง ในขณะออกกําลังกาย ไมควร
ฝนออกกําลังกายตอไป ควรหยุดออกกําลังกายทันที และนําถุงพลาสติกบรรจุน้ําแข็งมาประคบ
บริเวณ ท่ีไดรับบาดเจ็บ ไมควรนํายาท่ีทําใหเกิดความรอนมานวด หรือประคบดวยความรอน เพราะ
จะทําใหมีอาการบวมและอักเสบมากยิ่งข้ึน การประคบดวยน้ําแข็งควรทํานานประมาณ 20 นาที 
ทําซํ้าทุกวันวั นละ 2 รอบ เชา-เย็น เปนเวลา 3-4 วัน ซ่ึงหากมีอาการบาดเจ็บท่ีไมรุนแรง อาการ
ดังกลาวจะทุเลาหรือหายไปเองโดยไมตองไดรับการรักษาใด ๆ อีก แตถาอาการบาดเจ็บยังคงมีอยู ก็
ควรไปปรึกษาแพทยเพื่อรับการรักษาตอไป  
 
การประเมินความหนักของการออกกําลังกายดวย Borg Rating of Perceived Exertion (RPE) 
(The Borg RPE Scale. 2009)  
แบงออกเปน 6-20 ระดับ  
• ระดับ 6 หมายถึงออกกําลังกายระดับท่ีไมรูสึกเหนื่อย (no exertion at all) 
• ระดับ 7-8 หมายถึงออกกําลังกายระดับเบามาก ๆ (extremely light) 
• ระดับ 9-10 หมายถึงออกกําลังกายระดับคอนขางเบา (very light) 
• ระดับ 11-12 หมายถึงออกกาํลังกายระดับเบา (light) 
• ระดับ 13-14 หมายถึงออกกาํลังกายระดับท่ีรูสึกเหนื่อยเล็กนอย (somewhat hard)  
• ระดับ 15-16 หมายถึงออกกาํลังกายระดับหนัก (hard) 
• ระดับ 17-18 หมายถึงออกกาํลังกายระดับหนักมาก (very hard)  
• ระดับ 19 หมายถึงออกกําลังกายระดับหนกัมาก ๆ (extremely hard) 
• ระดับ 20 หมายถึงออกกําลังกายระดับหนกัมากจนรูสึกเหน่ือย (maximal exertion) 
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คอเลสเตอรอล (Cholesterol)  (เสนทางสุขภาพ, 2552) 
คอเลสเตอรอลเปนกลุมไขมันท่ีเปนสาร ไมมีสี ไมมีกล่ิน และไมละลายนํ้า คอเลสเตอรอล

เปนส่ิงจําเปนตอชีวิต เนื่องจากรางกายใชเปนสวนประกอบของโครงสรางของผนังเซลล และเปน
สวนประกอบท่ีสําคัญของฮอรโมน เชน estrogen, progesterone, testosterone, aldosterone และ 
cortisol นอกจากนั้นคอเลสเตอรอล ยังใชในการสรางวิตามินดี และนํ้าดีสําหรับยอยไขมันในอาหาร 
เปนตน  

ในระบบไหลเวียนเลือด คอเลสเตอรอลจะถูกหุมดวยสารลิโปโปรตีนซ่ึงจะทําหนาท่ีขนสง 
คอเลสเตอรอลไปตามกระแสโลหิต เพื่อสงไปยังเซลลตางๆ เพื่อนําไปใชงาน ลิโปโปรตีนท่ีหุม 
คอเลสเตอรอล มี 2 ชนิดคือ  

1. Low-density lipoproteins (LDLs) ทําหนาท่ีขนสง คอเลสเตอรอลไปเก็บไวตามเซลล
ตาง ๆ เพื่อนําไปผลิตฮอรโมน หรือไปสรางผนังเซลล  สําหรับคอเลสเตอรอลสวนท่ีเกินความ
ตองการ LDLs จะนําไปเกาะไวตามผนังเสนเลือดแดง และเม่ือมีการสะสมเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จะทําให
เสนเลือดแดงตีบลง และถาหลอดเลือดแดงไปเล้ียงหัวใจตีบลง เหลือเพียง 30% ของขนาดหลอด
เลือดปกติ จะมีอาการเจ็บหนาอก ซ่ึงเรียกวา "angina" ซ่ึงมักแสดงอาการเมื่อหัวใจตองการ
ออกซิเจนเพิ่มข้ึน หลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการออกกําลังกาย กรณีท่ีเลือดไปเล้ียงหัวใจบางสวนถูก
ตัดขาดโดยส้ินเชิง จะทําใหเซลลบริเวณนั้นตาย และอาการหัวใจลมเหลว (hart attack) อาจปรากฏ
ข้ึน และถาเซลลของหัวใจถูกทําลายมาก ก็อาจเปนสาเหตุใหเสียชีวิตได จึงเรียก LDLs วา 
คอเลสเตอรอลชนิด "ราย" 

2. High-density lipoproteins (HDLs) ทําหนาท่ีขนสง คอเลสเตอรอลไปยังตับ และขับ
ออกจากรางกายผานทางนํ้าดี เนื่องจาก HDLs ทําหนาท่ีกําจัด cholesterol สวนเกิน จึงเรียกวา 
คอเลสเตอรอลชนิด " ดี" 

ปกติรางกายจะรักษาความสมดุล ของคอเลสเตอรอลใหคงท่ีเสมอ กลาวคือ ถากินอาหาร
พวกเนื้อสัตวมาก รางกายก็จะลดการสรางคอเลสเตอรอลลง ในทางตรงขามถากินอาหารท่ีเปนพืช
มาก รางกายจะสรางคอเลสเตอรอลเพ่ิมข้ึนเพื่อชดเชย โดยคอเลสเตอรอลสวนเกินจะถูกสงไปท่ีตับ
ในน้ําดี และถูกกําจัดออกทางอุจจาระ   

การสูงข้ึนของระดับคอเลสเตอรอล ท่ีผิดปกติ มีสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ จากพันธุกรรม 
และพฤติกรรมการกินอาหารของแตละบุคคล และอาจรวมถึงสาเหตุอ่ืนดวย เชน การขาดการออก
กําลังกาย และการสูบบุหร่ีเปนตน  
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การตรวจคอเลสเตอรอล 
การตรวจหาระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเปนดานแรกในการควบคุมระดับ

คอเลสเตอรอล ผูท่ีมีอายุ 20 ปข้ึนไป ควรตรวจหาระดับคอเลสเตอรอลอยางนอยทุก 5 ป เม่ืออายุ 45 
ปข้ึนไป ควรตรวจระดับคอเลสเตอรอลอยางนอยปละคร้ัง ระดับคอเลสเตอรอลที่วัดได จะรายงาน
เปนจํานวนมิลลิกรัม ตอเลือด 100 มิลลิลิตร (mg/dl)   

ระดับคอเลสเตอรอล  
ตํ่ากวา  200 mg/dl = ระดับท่ีเหมาะสม 
200-239 mg/dl  =  คาบเสน 
สูงกวา 240 mg/dl  = สูงผิดปกติ 

ระดับ คอเลสเตอรอล ท่ีอยูในชวงคาบเสน ควรทําการตรวจซํ้า 2-3 คร้ัง แลวนํามาหาคาเฉล่ีย ถา
ยังคงอยูในระดับเดิมควรเร่ิมตนควบคุม โดยการลดอาหารจําพวกเนื้อสัตวลง ขณะท่ีระดับ 
คอเลสเตอรอล ท่ีสูงกวา 240 mg/dl ควรใชวิธีควบคุมอ่ืนๆ รวมดวย เชน การออกกําลังกาย
สมํ่าเสมอ งดการสูบบุหร่ี รวมท้ังอาจตองใชยารวมดวย   

ระดับ HDL คอเลสเตอรอล 
สูงกวา      35          mg/dl           =  ระดับท่ีเหมาะสม 
สูงกวา      60           mg/dl        =            ไมมีความเส่ียงโรคหัวใจ 

ระดับ LDL คอเลสเตอรอล  
ตํ่ากวา   130       mg/dl    =  ระดับท่ีเหมาะสม 

                    130-159    mg/dl    =   คาบเสน 
สูงกวา     160           mg/dl    =        มีความเส่ียงโรคหัวใจสูง  

 
อัตราสวน คอเลสเตอรอล   

               การคํานวณ อัตราสวน คอเลสเตอรอล จะชวยบอกภาวะของความเส่ียงโรคหัวใจ
ไดอีกอยางหน่ึง โดยมีหลักวา total cholesterol / HDL ratio สูงกวา 6 และ สัดสวนของ LDL / HDL 
สูงกวา 4 ถือวามีความเส่ียงตอโรคหัวใจสูง  

 
คอเลสเตอรอลและความเสี่ยงโรคหัวใจ  

จากการวิจัยพบวา ผูท่ีมีระดับ cholesterol สูงกวา 240 mg/dl จะมีความเส่ียง
โรคหัวใจสูง แตยังมีปจจัยอ่ืนๆ รวมดวย เชน 
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1. ชาย อายุ 45 และหญิง อาย ุ55 ปข้ึนไป โดยเฉพาะสตรีท่ีรอบเดือนหมดกอนอายุ              
45 ป และไมไดรับฮอรโมนทดแทน 

2. ความดันโลหิตสูง (สูงกวา 140/90) 
3. สูบบุหร่ี 
4. HDL ตํ่ากวา 35 mg/dl 
5.โรคเบาหวาน 
6. ครอบครัวมีประวัติโรคหวัใจ 
7. ความอวน 

ผูท่ีอยูในเกณฑเส่ียงเหลานี้ ควรควบคุม คอเลสเตอรอล ใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม โดยการ
ออกกําลังกายสม่ําเสมอ งดสูบบุหร่ี ถาไมไดผล อาจตองใชยาชวย  
 
ไตรกลีเซอไรด  (Triglycerides) 

ส่ิงมีชีวิตทุกชีวิตรวมท้ังพืช สามารถสังเคราะหกรดไขมันไดเอง และนํามาสรางเปนไขมัน
เพื่อสะสมไวเปนพลังงานสํารองได โดยท่ัวไปสัตวจะสังเคราะหไขมันชนิดอ่ิมตัว(saturated fat) 
ขณะท่ีพืชสวนใหญสังเคราะหไขมันชนิดไมอ่ิมตัว (unsaturated fat) ยกเวนน้ํามัน 
จากพืชบางชนิด เชน น้ํามันปาลม และนํ้ามันมะพราว เปนตน ท่ีมีไขมันชนิดอ่ิมตัวอยูมาก  อยางไร
ก็ตามไขมันไมอ่ิมตัว อาจถูกเปล่ียนเปนไขมันอ่ิมตัวไดดวยขบวนการทางเคมี เชน เนยเทียมและ
น้ํามันพืชบางชนิด  

โดยท่ัวไปเนื้อปลา และเนื้อไกจะมีไขมันไมอ่ิมตัวมาก แตไขมันอ่ิมตัวนอย สวนเนื้อแดง 
เชน เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อแพะ เนื้อแกะ สวนใหญจะมีไขมันอ่ิมตัวสูง ขณะท่ีเนื้อหอย กุง ปู จะมี 
คอเลสเตอรอลสูง แตมีไขมันอ่ิมตัวตํ่า   
             ขอเสียของไขมันอ่ิมตัว คือ มันจะเขาไปขัดขวางการใช คอเลสเตอรอล ของเซลล ทําให 
คอเลสเตอรอล ไมถูกนําไปใช จึงคงอยูในกระแสเลือดในระดับสูง แตในทางตรงขามไขมันไม
อ่ิมตัวจะชวยเสริมใหเซลลนํา คอเลสเตอรอล จากเลือดไปใช ทําใหระดับ คอเลสเตอรอล ในเลือด
ลดลง ดังนั้น การบริโภคเนื้อแดง จึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหระดับ คอเลสเตอรอล ในเลือดสูง การ
ตรวจสุขภาพโดยการวิเคราะหระดับ ไตรกลีเซอไรด รวมกับ คอเลสเตอรอล และ HDL จึงชวยใน
การวิเคราะหปริมาณไขมันในรางกายสมบูรณยิ่งข้ึน 

 
                ระดับ ไตรกลีเซอไรด 

              ตํ่ากวา       150        mg/dl      =      เหมาะสม 
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แมวาระดับไตรกลีเซอไรดในเลือดจะไมเปนตัวบงช้ีความเส่ียงของโรคหัวใจ เนื่องจาก  
ไตรกลีเซอไรด ไมไดเปนสาเหตุของการตีบของหลอดเลือดแดง แตระดับไตรกลีเซอไรดท่ีสูงใน
เลือด อาจเปนการแสดงวามีความเส่ียงของการเปนโรคหัวใจ โดยเฉพาะกรณีท่ีมีระดับ HDLs ใน
เลือดตํ่า หรือ LDLs ในเลือดสูงอยูแลว  
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

กรกฎ เจริญสุข (2545) ไดทําการวิจัยเพื่อออกแบบและพัฒนาโปรแกรมปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลชลบุรี ซ่ึงกระบวนการพัฒนา
โปรแกรมดังกลาว ประกอบดวย การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ ปญหาและความตองการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ รวมท้ังการกําหนดคุณลักษณะของโปรแกรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ โดย 
ผูวิจัยใชรูปแบบการสอนของเกอรลาชและอีไล เปนแนวทางในการสรางโปรแกรม ผลการ
ออกแบบทําใหไดโปรแกรมการจัดกิจกรรมจํานวน 4 คร้ัง อาทิเชน กิจกรรมใหความรู ซ่ึง
ประกอบดวย ดูการสาธิต ฝกปฏิบัติ การเรียนรูจากตัวอยาง การแลกเปล่ียนประสบการณ การ
ประเมินและติดตามผล  กลุมตัวอยางเปนผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจท่ีมาตรวจรักษา ณ คลินิกพิเศษ
โรคหัวใจ แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลชลบุรี จํานวน 30 คน ประเมินผลโปรแกรมปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพโดยวัดความรูเกี่ยวกับโรคพฤติกรรมการปฏิบัติตนดานการรับประทานอาหาร 
พฤติกรรมการปฏิบัติตนดานการออกกําลังกาย วัดระดับดัชนีความหนาของรางกายและไขมันใน
โลหิต ภายหลังการเขาโปรแกรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพผูปวยมีคะแนนความรูเกี่ยวกับโรค มี
คาคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติตนดานการรับประทานอาหาร และการออกกําลังกายสูงกวากอน 
เขารวมโปรแกรม สวนคาคะแนนดัชนีความหนาของรางกายและระดับไขมันในโลหิตมีคานอยกวา 
กอนเขารวมโปรแกรมอยางมีสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p< 0.05  

ปริศนา เหลืองพฤษชาติ (2545) ไดทําการศึกษาแบบยอนหลัง (retrospective cohort study) 
เพื่อศึกษา ความสัมพันธระหวางระดับไขมันในเลือด กับการตายจากสาเหตุตาง ๆ ผูเขารวม
การศึกษาเปนพนักงานการไฟฟา ฝายผลิตแหงประเทศไทย จํานวน 3499 คน (ชาย 2702 คน, หญิง 
797 คน) เก็บขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปจจัยเส่ียงของโรคหัวใจและหลอดเลือดตั้งแตป พ.ศ. 2528 ตัว
แปรตน คือระดับไขมันในเลือด (total cholesterol (TC), high density lipoprotein cholesterol 
(HDL-C), low density lipoprotein cholesterol (LDL-C) และ triglyceride (TG) ตัวแปรควบคุม
ไดแก เพศ อายุ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน คาดัชนีมวลกาย การสูบบุหร่ี การดื่มสุรา และ การออก
กําลังกาย ตัวแปรตามคือการตายจากทุกสาเหตุและเฉพาะสาเหตุ ติดตามการตายยอนหลังเปนเวลา 
15 ป ต้ังแตป 2528-2543 ผลการศึกษาพบวา สาเหตุการตายท่ีสําคัญในเพศชาย คือ โรคหัวใจและ
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หลอดเลือด สวนในเพศหญิงคือ โรคมะเร็ง อัตราการตายจากทุกสาเหตุในชวงอายุ 35-64 ป มีคา
เทากับ 4.02 ตอ 1000 (เพศชายเปน 4.60 ตอ 1000 และเพศหญิง เปน 1.75 ตอ 1000) ผลการ
วิเคราะหเชิงซอนพบวา TC และ LDL-C มีความสัมพันธทางลบกับการตายจากโรคตับแข็ง และ 
ระดับของ HDL-C ท่ีเพิ่มข้ึนทุกๆ หนวย (มิลลิโมลตอลิตร) จะลดความเส่ียงตอการตายจาก
โรคหัวใจและหลอดเลือด (RR=0.35, 95%CI = 0.14-0.87) โรคหลอดเลือดหัวใจ (RR=0.27, 95%CI 
= 0.08-0.90) และการตายจากทุกสาเหตุ (RR= 0.56, 95%CI = 0.38-0.94) นอกจากนี้ยังพบวา อายุท่ี
เพิ่มข้ึนในเพศชาย ภาวะความดันโลหิตสูงและ โรคเบาหวาน จะเพ่ิมความเส่ียงตอการตายจาก
โรคหัวใจและหลอดเลือดมากกวาผูไมมีปจจัยเหลานี้ ดังนั้นการสงเสริมสุขภาพโดยการลดปจจัย
เส่ียงท่ีสําคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือดไดแก การรณรงคใหออกกําลังกายจะชวยเพิ่มระดับ 
HDL-C ซ่ึงจะสามารถลดการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด และการตายจากทุกสาเหตุ 

Murtagh และคณะ (2002) ไดทําการศึกษาความสัมพันธของความเร็วกับระดับความหนัก
ในการออกกําลังกายดวยการเดิน ทําการศึกษาในผูใหญจํานวน 59 คนโดยบันทึกความเร็วในขณะท่ี
ทุกคนเดินเร็ว (brisk walking) ในสวนสาธารณะและมี 11 คนจากกลุม 59 คนทําการเดินเร็วบน
สายพานเล่ือนแลวบันทึกอัตราการเตนของหัวใจ อัตราการแลกเปล่ียนกาซและระดับความเหน่ือย 
ผลการศึกษาพบวาการเดินเร็วบนสายพานเล่ือนมีความเร็วมากกวาการเดินเร็วในสวนสาธารณะ
อยางมีนัยสําคัญ เม่ือพิจารณาถึงระดับความหนักของการออกกําลังกายพบวาการเดินเร็วบน
สายพานเล่ือนนั้นเปนการออกกําลังกายโดยใชปริมาณออกซิเจนสูงสุดท่ี 59.0 + 13.4% VO2max 
ในขณะท่ีการเดินเร็วในสวนสาธารณะมีความหนักอยูท่ี 67.3 + 11.6 %HRmax ซ่ึงตางก็เปนการเดิน
เร็วท่ีจัดวามีความหนักระดับปานกลางท้ังคู 

Woolf-May และคณะ (1999) ไดทําการศึกษาประสิทธิผลของการเดินเร็วระยะส้ันแบบ
สะสมและการเดินเร็ววันละคร้ังตอการปรับปรุงสมรรถภาพทางแอโรบิคและไขมันในเลือด โดย
ทําการศึกษาในกลุมตัวอยางจํานวน 56 คน (ชาย 19 คน หญิง 37 คน) ท่ีมีอายุระหวาง 40-66 ป ซ่ึง
แบงออกเปน 4 กลุมคือ กลุมควบคุม กลุมเดินไกล (LW ใชเวลาเดิน 20-40 นาทีตอคร้ัง) กลุมเดิน
ปานกลาง (IW ใชเวลาเดิน 10-15 นาทีตอคร้ัง) กลุมเดินระยะส้ัน (SW ใชเวลาเดิน 5-10 นาทีตอ
คร้ัง) ซ่ึงกลุม IW และ SW นั้นเดินวันละหลายคร้ัง ระยะเวลาในการศึกษาของท้ัง 3 กลุมคือ 18 
สัปดาห  

ผลการศึกษาพบวา เม่ือส้ินสุดการศึกษา กลุมทดลองท้ัง 3 กลุมมีสมรรถภาพทางแอโรบิค
มากกวากลุมควบคุม โดยประเมินจากการลดลงของกรดแลคติคในเลือดในขณะทดสอบดวยการวิ่ง
บนสายพานเล่ือน (LW 1.0 mmol/l; IW 0.8 mmol/l; SW 1.2 mmol/l: กลุมควบคุม 0.2 mmol/l; 
P=0.003) และ อัตราการเตนของหัวใจสูงสุดลดลง (LW 8 คร้ัง/นาที; IW 6 คร้ัง/นาที; SW 10คร้ัง/
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นาที; กลุมควบคุม 0 คร้ัง/นาที; P= 0.056) และเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมพบวา กลุม LW และ
กลุม IW มีระดับความหนาแนนของ LDL ลดลง (LW 0.29 mmol/l; IW 0.41 mmol/l: P= 0.024) 
ในขณะท่ีกลุมควบคุมมีคาเพิ่มข้ึน 0.22 mmol/l   ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวากลุมทดลองท้ัง 3 กลุม
มีสมรรถภาพทางแอโรบิคดีข้ึนในขณะท่ีกลุม LW ใหผลดีท่ีสุดในการปรับปรุงระดับไขมันในเลือด 
รองลงมาคือ IW และ SW ตามลําดับ  และผูวิจัยไดเสนอแนะวาแมวาการเดินเร็วแบบสะสมท่ีระดับ
ความหนักปานกลางนั้นแมวาจะใหสุขภาพดีข้ึนเพียงบางสวน และไดผลดีไมเทากับการออกกําลัง
กายอยางตอเนื่อง 20-40 นาทีนั้น แตก็นับวาเปนการออกกําลังกายท่ีสามารถประยุกตเขากับการ
ดํารงชีวิตประจําวันไดงายกวาการเดินคร้ังเดียวนาน ๆ และนาจะมีความเหมาะสมในการสงเสริม
สุขภาพสําหรับประชากรที่ไมคอยไดออกกําลังกาย 

Manson และคณะ (2002) ไดทําการเปรียบเทียบผลของการเดินกับการออกกําลังกายอยาง
หนักตอ การปองกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในกลุมสตรี ทําการศึกษาโดยรวบรวมขอมูลของ
การทํากิจกรรมทางกาย การเดินและการออกกําลังกายอยางหนัก และช่ัวโมงในการนั่งเพื่อใช
ทํานายอุบัติการณการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ในสตรีวัยหมดประจําเดือนอายุ 50-79 ป จํานวน 
73,743 คน ผลการศึกษาพบวาการเพ่ิมการทํากิจกรรมทางกายท้ังการเดินและการออกกําลังกายอยาง
หนักชวยลดความเส่ียงตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได ในขณะท่ีการเพิ่มจํานวนช่ัวโมงของการ
นั่งจะเพิ่มความเส่ียงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 

Morabia และคณะ (2004) ไดทําการศึกษาผลของการเดิน 15 นาทีตอการปองกันภาวะโรค
อวน โดยการตอบแบบสอบถามระหวางป 1997-2001 ผลการศึกษาพบวาการเดินเร็ว 15 นาทีตอวัน
หรือการเดินชา 30 นาทีตอวันนั้นสามารถเพิ่มกิจกรรมทางกายได ซ่ึงหากมีการใชพลังงานสวนเกิน 
420 กิโลจูลตอวัน (100 กิโลคาลอรีตอวัน) จะชวยในการควบคุมน้ําหนักตัวสําหรับผูท่ีมีอายุ 35-74 
ป ไดซ่ึงสามารถทําไดโดย เดิน ชาเปนเวลา 60 นาที หรือเดินเร็ว เปนเวลา 30 นาที สัปดาหละ 3-4 
วันนั้น เนื่องจากมีระดับความหนักเปน 4.7 เทาของอัตราเมตาโบลิซีมขณะพัก   

Murtagh และคณะ (2005) ไดทําการศึกษาผลของการเดินเร็ว 60 นาทีตอสัปดาห
แบบตอเนื่องกับแบบสะสมตอความเส่ียงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยทําการศึกษาในกลุม
ตัวอยางอายุเฉล่ีย 45.7 + 9.4 ป จํานวน 48 คน ซ่ึงแบงออกเปน 2 กลุมคือ กลุมท่ีเดินคร้ังเดียวอยาง
ตอเนื่อง 20 นาทีและกลุมท่ีเดินเร็วแบบสะสม 10 นาที จํานวน 2 คร้ังตอวัน ท่ีความถ่ี 3 คร้ังตอ
สัปดาหเปนเวลา 12 สัปดาห ผลการศึกษาพบวา  ท้ังสองกลุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญใน
การลดอัตราการเตนของหัวใจในระยะท่ี 2 และ 3 ของการทดสอบบนสายพานเล่ือน  แตไมพบ
ความแตกตางระหวางกลุมในตัวแปรเรื่องปริมาณการใชออกซิเจน ระดับความเหน่ือยในการออก
กําลังกาย มวลกาย ปริมาณไขมัน ความดันโลหิต เสนรอบวงของเอวและสะโพก รวมท้ังปริมาณ
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ไขมันในเลือด จึงสรุปไดวาการเดินเร็ว 20 นาทีตอวัน เปนเวลา 3 วันตอสัปดาหไมมีผลในการลด
ความเส่ียงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผูท่ีออกกําลังกายไมสมํ่าเสมอ 

Tully และคณะ (2005) ศึกษาผลการเดินเร็วท่ีกําหนดความเร็วดวยตนเองตอสมรรถภาพ
ทางกายและความเส่ียงตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ในอาสาสมัครสุขภาพดีและแข็งแรง อายุ 50 
-65 ป  โดยแบงออกเปน 2 กลุมคือกลุมทดลอง และกลุมควบคุม  กลุมทดลองใหออกกําลังกายดวย
การเดินเร็ว 30 นาที ความถ่ี 5 วันตอสัปดาห เปนเวลา 12 สัปดาห  โดยสามารถเลือกออกกําลังกาย
ไดวาจะเดินติดตอกันนาน 30 นาที หรือเดินแบบสะสม อยางนอย 10 นาที วันละ 3 คร้ัง บันทึกเวลา
ท่ีใชในการเดินและจํานวนกาว ในขณะท่ีกลุมควบคุม จํานวน 10 คน ใหใชชีวิตประจําวันตามปกติ
ไมเปล่ียนแปลงกิจกรรมทางกายหรือพฤติกรรมการกิน  ผลการศึกษาพบวา กลุมทดลองใชเวลาใน
การเดิน 27.72  ± 9.79 นาทีตอวัน คาความดันโลหิตขณะบีบตัวและคลายตัวลดลง (systolic และ 
diastolic blood pressure) ความเส่ียงตอการเกิดโรคหลอดเลือดลดลง และความสามารถในการ
ทํางานเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีกลุมควบคุมไมมีการเปล่ียนแปลงตัวแปรดังกลาว จึงสรุปไดวา การเดินเร็ว 
30 นาทีตอวันดวยตนเองท่ีบาน ดวยความถ่ี 5 วันตอสัปดาหนั้น ชวยใหผูสูงอายุวัย 50-65 ปมี
สมรรถภาพทางกายดีข้ึนและลดความเส่ียงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด  
 

 


