
 
บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

พิภพ และคณะ (2005) ไดทําการศึกษาโดยการติดตามเปนระยะในน้ําหนักตัวและสวนสูง
ของเด็กนักเรียนในโรงเรียนช้ันประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 473 คน ในจังหวัด
สระบุรี จํานวน 225 คน และในจังหวัดสกลนคร จํานวน 633 คน ตั้งแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 พบวา
อุบัติการณของโรคอวนในเด็กนักเรียนกลุมศึกษาจากกรุงเทพมหานคร, สระบุรี, และสกลนคร 
เทากับ 16รอยละ 23รอยละ และ 4รอยละ ตามลําดับ และเม่ือเด็กกลุมนี้อยูช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
พบวา มีความชุกของโรคอวนเพ่ิมข้ึนเปน รอยละ 31, รอยละ 30, และ รอยละ 9  ตามลําดับ 
นอกจากนี้เด็กท่ีมีน้ําหนักตัวเกินและเด็กท่ีเปนโรคอวนเม่ือช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 จะมีความเส่ียงใน
การเปนโรคอวนเมื่อช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ประมาณ 3 และ 5 เทา ในกรุงเทพมหานคร 2 และ 3 เทา
ในสระบุรี, 6 และ 12 เทา ในสกลนครตามลําดับ จะเห็นไดวาพบความชุกของโรคอวนในเด็ก
นักเรียน ช้ันประถมมากข้ึนในกลุมท่ีนํามาศึกษาเม่ืออยูช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  
 พิภพ และคณะ (2005) ยังไดทําการศึกษาโดยการติดตามเปนระยะในเร่ืองน้ําหนกัตัวเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาต้ังแตช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 พบวา อุบัติการณของการมีน้ําหนกัเกิน
ในนกัเรียนชายและหญิงเทากับรอยละ 13.6 และ รอยละ 9.9 ตามลําดับ ขณะท่ีอุบัติการณของโรค
อวนในนักเรียนชายและหญิงเทากับ รอยละ 26.8 และรอยละ 13.5 ตามลําดับเม่ือติดตามจนถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 6 พบวา อุบัติการณการมีน้ําหนกัเกนิในนักเรียนชายและหญิงเทากบั รอยละ 14.0 
และ รอยละ 10.5  ตามลําดับ ขณะท่ีอุบัตกิารณของโรคอวนในนักเรียนชายและหญิงเทากับ รอยละ 
15.0 และรอยละ 10.8 ตามลําดับ ความเส่ียงสัมพันธในการมีน้ําหนกัเกินเม่ือช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 6 
ในกลุมท่ีมีน้ําหนักเกินเม่ือช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ในชายและหญิงเทากบั 1.5 และ 4.0 เทา ตามลําดับ 
และความเส่ียงสัมพันธในการจะเปนโรคอวนเมื่อช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในกลุมท่ีเปนโรคอวนเม่ือ
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1ในชายและหญิงเทากบั 1.4 และ 4.6 เทา ตามลําดับ แสดงใหเหน็วาเด็กนกัเรียน
โดยเฉพาะเดก็หญิงท่ีมีน้ําหนักเกนิ และที่เปนโรคอวนมีความเส่ียงสัมพันธสูง ในการจะมีน้ําหนกั
เกินและมีโรคอวนเม่ือจบการศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดวา น้ําหนัก และ สวนสูงมาตรฐานของ
ประชาชนไทย ชวงอายุ 1 วัน - 19 ป พบวา กลุมท่ีมีน้ําหนักตัวมากกวาปกติ (Overweight)(กรม
อนามัย, 2542) อยูระหวางเปอรเซ็นตไทดท่ี 90-97  และกลุมท่ีถือวาเปนโรคอวน จะมีระดับ
เปอรเซ็นตไทดท่ี 97 ข้ึนไป ซ่ึงปญหาท่ีเกี่ยวของกับภาวะทางโภชนาการเหลานี้ กอใหเกิดปจจัย
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เส่ียงตอสุขภาพ ความพิการ และเส่ียงตอการเสียชีวิต ทําใหรัฐบาลตองเสียงบประมาณจํานวนมาก
เพื่อดูแลรักษาและฟนฟูผูปวยที่มีสาเหตุมาจากโรคอวน ในปจจุบันความชุกของโรคอวนในคนไทย
เพิ่มข้ึนทุกกลุมอายุ โดยรอยละ 10-20 ของทารกท่ีอวนจะเติบโตเปนเด็กท่ีอวน รอยละ 40 ของเด็กท่ี
อวนในวัยเด็กจะยังอวนอยูเม่ือเปนวัยรุน รอยละ 75-80 ของวัยรุนท่ีอวนจะเปนผูใหญท่ีอวน (ศักดา 
พรึงลําภูและคณะ , 2004) 

กลุมงานสงเสริมโภชนาการ กองโภชนาการ กรมอนามัย ทําการศึกษาภาวะโภชนาการของ
นักเรียน ระดับประถมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน 8 โรงเรียน รวมนักเรียนท้ังส้ิน 2,885 
คน โดยแบงเปนสังกัดละ 2 โรงเรียน ไดแก กรุงเทพมหานคร สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ 
ทบวงมหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โดยติดตามชั่งน้ําหนัก - วัด
สวนสูงเด็กดังกลาว เทอมละ 1 คร้ัง รวม 6 คร้ัง ในชวงเวลา 3 ป (ป พ.ศ.2535-2537) ผลการศึกษา
พบวา นักเรียนสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเปนโรคอวนสูงสุด ในการชั่งน้ําหนักคร้ังท่ี 1-6 โดยพบโรค
อวน ระหวางรอยละ 25.9-31.5 โรงเรียนท่ีมีนักเรียนอวนรองลงมา ไดแก โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน พบโรคอวนระหวางรอยละ 25.7-28.1 โรงเรียนสังกัด สปช. อยู
ระหวางรอยละ 23.3-27.4 สวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบอัตราโรคอวนตํ่าท่ีสุด อยู
ระหวางรอยละ 11.2-14.6 

กรมอนามัยไดศึกษาความชุกของโรคอวนในเด็กอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน
ประเทศไทย พบวาเด็กประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
แหงชาติมีภาวะโภชนาการเกินรอยละ 27.4 ในป 2535 และเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 32.3 ในป 2537(กรม
อนามัย, 2542) 
 ชัยสิทธ์ิ ภาวิลาส (2539) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การสํารวจเปอรเซ็นตไขมันในประชากร
ไทยท่ัวประเทศ จํานวน 8,148 คน มีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป เปนผูชายจํานวน 4,020 คน และผูหญิง 
4,128 คน โดยแบงออกเปน 6 ชวงอายุไดแก 17-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59 และ 60+ ป เก็บ
ขอมูลจาก 4 ภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต พบวา ผูท่ีออก
กําลังเปนประจําและสม่ําเสมอ เฉล่ียในภาคเหนือจะสูงสุด 34.3% ของประชาชนในพ้ืนท่ี รองลงมา
เปนภาคใต ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอยสุด 13.3% และ ทุกภาคเพศชายจะมีจํานวน
ผูออกกําลังกายมากกวาเพศหญิง น้ําหนักตัวเฉล่ีย (  ± SD) ของเพศชายชวงอายุ 20-29 ป เทากับ 
59.29 ± 7.84 กก. และสวนสูง 166.84 ± 6.63 ซม. โดยเฉล่ียน้ําหนักตัวของเพศชายในแตละชวงอายุ
มากกวาผูหญิงประมาณ 10 กก. และสูงกวาประมาณ 10 ซม. เปอรเซ็นตไขมันของคนไทยทั้ง
ประเทศในเพศชาย 6 ชวงอายุ จากนอยไปมาก เทากับ รอยละ 12.84 ดังนั้น เปอรเซ็นตไขมันใน
ผูหญิงจะมีมากกวาชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) ในทุกชวงอายุเดียวกัน โดยในชวง
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วัยรุน (17-19 ป) แตกตางมากสุดถึง 98.7% และในชวงอายุ 60+ ป เทากับ 30.9% ซ่ึงแตกตางนอย
ท่ีสุด พบอีกวา คาเปอรเซ็นตไขมันของรางกายในชายแตกตางกับของเกณฑตางประเทศ (แคนาดา) 
เล็กนอย แตในผูหญิงจะมีคาสูงกวาโดยเฉล่ียรอยละ 8 เม่ืออายุต่ํากวา 40 ป และประมาณรอยละ 12 
เม่ืออายุเกิน 40 ปข้ึนไป พบวา คาดัชนีความหนาของรางกาย (BMI) มีคาเฉล่ียอยูในเกณฑปกติ ซ่ึง
มากท่ีสุดในเพศชายอายุ 50.59 ป เทากับ 23.80 สวนคาดัชนีความหนัก (PI) มีคาเฉล่ียสูงกวาเกณฑ
ปกติเล็กนอย ซ่ึงมากท่ีสุดของผูชายอายุ 50-59 ป เชนกัน มีคา 24.42 ผูหญิง เทากับ 24.91 พบอีกวา 
คาเฉล่ียเปอรเซ็นตไขมันในรางกายของผูท่ีออกกําลังกายเปนประจําของเพศชายและเพศหญิง 17.70 
และ 29.02 ตามลําดับ) จะมีคานอยกวากลุมผูท่ีไมเคยออกกําลังกาย (21.90 และ 31.30 ตามลําดับ) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ท้ังสองเพศ ดังนั้นเปอรเซ็นตไขมันของรางกายนาจะเปนตัว
บงช้ีท่ีบอกถึงความแตกตางในการสะสมไขมัน ของแตละบุคคล หรือ ความอวนไดดีกวาคาดัชนี
ความหนาของรางกาย และ คาดัชนีความหนัก 
  
ผลของการออกกําลังกายในน้ํา 
 รุงทิพย  สุยะเสียน (2537) ไดเปรียบเทียบผลของการฝกการออกกําลังกายในน้ํา ท่ีมีตอ
ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต ความแข็งแรงของกลามเนื้อ และเปอรเซ็นตไขมันของ
รางกาย กลุมตัวอยางประชากรเปนหญิง อายุ 31-50 ป ซ่ึงมิไดออกกําลังกายเปนประจํา อาสาสมัคร
เขารวมการทดลองคร้ังนี้ จํานวน 50 คน แบงเปน 2 กลุม โดยใชวิธีการจับคู (Matched Group) กลุม
ละ 15 คน กลุมท่ี 1 เปนกลุมทดลอง กลุมท่ี 2 เปนกลุมควบคุมใชเวลาในการฝก 10 สัปดาหๆ ละ 3 
วันๆ ละ 50 นาที ทําการวัดสมรรถภาพทางกาย โดยการวัดความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว อัตรา
การเตนของหัวใจขณะพัก สมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุด ความแข็งแรงของกลามเนื้อ แขน ขา
และหลัง และเปอรเซ็นตไขมันของรางกายกอนการฝก หลังการฝก 5 สัปดาห และหลังการฝก 10 
สัปดาห แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหตามวิธีทางสถิติ โดยการหาคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบความแตกตาง คาเฉล่ียดวยคา "ที" วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวชนิดซํ้าและทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีตูกี (เอ) ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 ผลการวิจัยพบวา การออกกําลังกายใน
น้ํา ทําใหความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวขณะพัก อัตราการเตนของหัวใจขณะพัก สมรรถภาพการ
จับออกซิเจนสูงสุด ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน ขาและหลัง และเปอรเซ็นตไขมันของรางกาย
ของกลุมทดลองกอนการฝก หลังการฝก 5 สัปดาห และหลังการฝก 10 สัปดาหแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนกลุมควบคุมไมมีความแตกตางกัน 
 ปวีณา  อินตารักษา (2547) ไดศึกษาประสิทธิผลของการออกกําลังกายในน้ํา ตอความ
แข็งแรงของกลามเนื้อหลังและกลามเนื้อหนาทอง โดยเปรียบเทียบระหวางกลุมท่ีไดรับการฝกออก
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กําลังกายในน้ํา กับกลุมท่ีไดรับการฝกออกกําลังกายดวยวิธีท่ีใชในปจจุบัน ศึกษาในผูท่ีมีภาวะปวด
หลังสวนลางแบบเล็กนอยถึงปานกลาง ท่ีไมมีอาการทางระบบประสาท จํานวน 49 คน แบงเปน
กลุมทดลอง ท่ีไดรับการฝกออกกําลังกายในน้ํา จํานวน 24 คน และกลุมควบคุมท่ีไดรับการฝกออก
กําลังกายดวยวิธีท่ีใชในปจจุบัน จํานวน 25 คน ฝกเปนเวลา 6 สัปดาห โดยท้ังสองกลุมไดรับการวัด
กําลังกลามเนื้อหลังและกลามเนื้อหนาทองแบบ Isometric ดวยเคร่ืองออกกําลังกายแบบ Isokinetic     
รุน Cybex 6000 ประเมินอาการปวดของหลังโดยใชเคร่ืองมือวัดระดับความเจ็บปวด (VAS) และ
ประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันโดยใช Modified Oswestry Low Back Pain 
Disability กอนการฝกและส้ินสุดการฝกท่ี 6 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา ความแข็งแรงของกลามเนื้อ
หลังและกลามเนื้อหนาทองเพิ่มข้ึน ความเจ็บปวดของหลังลดลง และความสามารถในการทํา
กิจวัตรประจําวันเพิ่มข้ึนท้ังสองกลุม แตเม่ือเปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม ไม
พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จากผลการวิจัยสรุปวา การออกกําลังกายในน้ําและการ
ออกกําลังกายดวยวิธีท่ีใชในปจจุบัน สามารถเพ่ิมความแข็งแรงของกลามเนื้อหลัง กลามเนื้อหนา
ทอง ลดความเจ็บปวด และเพ่ิมความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันของผูท่ีมีภาวะปวดหลัง
สวนลางไดไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวาการออกกําลังกายในน้ําเปนการออกกําลังกายอีก
ทางเลือกหนึ่ง ท่ีสามารถนําไปใชในการรักษาฟนฟูในผูท่ีมีภาวะปวดหลังสวนลางได 
 Asa และคณะ(2003) ไดศึกษาเกี่ยวกับการใหโปรแกรมการออกกําลังกายในน้ําเปน
ระยะเวลา 8 สัปดาห เพื่อวัดคาของ Exercise capacity, Muscle function, Quality of life และ Safety 
ในผูปวย Chronic Heart Failure จํานวน 25 คน พบวา ผูปวยท่ีอยูในกลุมทดลองจะมีการเพิ่มข้ึนของ  
Exercise capacity มีการเพิ่มข้ึนของ Isometric Endurance ของกลามเนื้อ Quadriceps และมีการ
เพ่ิมข้ึนของความสามารถในการทํา Heel lift, Shoulder flexion, Shoulder abduction เม่ือ
เปรียบเทียบกับกลุมควบคุมท่ีไมไดใหโปรแกรมการออกกําลังกายในน้ํา การศึกษาคร้ังนี้ แสดงให
เห็นวาการออกกําลังกายในน้ําจะทําใหมีความทนทานมากข้ึน และมีการการเพิ่มข้ึนของ Muscle 
function โดยเฉพาะกลามเนื้อมัดเล็กๆ 

Hall และคณะ (2004) ไดศึกษาถึงความแตกตางของ HR RPE VO2 ระหวางการออกกําลัง
กายบนบกและในน้ํา โดยการใหผูหญิงจํานวน 15 คน ท่ีมีปญหา RA เดินบน Treadmill ท้ังบนบก
และในน้ํา โดยใชความเร็วท่ี 2.5, 3.5 และ 4.5 km/h ผลการศึกษาพบวา HR และ RPE ท้ังบนบกและ
ในน้ําเพิ่มข้ึนตามความเร็วท่ีเดิน VO2 ท่ีใชในน้ําจะมีคานอยกวาบนบก HR ในนํ้าจะสูงกวาบนบก 
และคา RPE ในน้ําจะสูงกวาบนบก  

Andreas และคณะ(2003)ไดศึกษาผลของการใชธาราบําบัดในผูปวยโรคหัวใจลมเหลว
เร้ือรัง (Chronic Heart Failure) จํานวน15 คน โดยเปนชาย 5 คน หญิง 10 คน อายุเฉล่ีย 64.3 ± 1.8 ป 
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โดยอยูใน Functional class 2 ถึง 3 เม่ือแบงตาม New York Heart Association  (NYHA) โดยผูปวย
ใชเวลาในการเขารวมโปรแกรม 6 สัปดาห และวัดการเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของผูปวย โดยใช
แบบสอบถาม และ ปนจักรยานเพื่อวัดสมรรถภาพของรางกายภายหลังการฝกในแตละชวง ผล
การศึกษาพบวา ผูปวยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน อาการของโรคหัวใจลมเหลวเร้ือรังลดลง อัตราการเตน
ของหัวใจขณะพักลดลง และความดันโลหิตลดลง เม่ือเทียบกับกอนเขารวมโปรแกรมธาราบําบัด 
 
ปจจัยท่ีมีผลตอการสะสมไขมันท่ีชั้นผิวหนัง (ชูศักดิ์ เวชแพทย และกันยา ปาละวิวัธน, 1994) 

1. อายุ (Age) มีผลตอการเปล่ียนแปลงไขมันในรางกาย โดยพบวาเม่ืออายุมากข้ึน จะมี
ปริมาณสะสมในรางกายเพิ่มข้ึน 

2. เพศ (Sex) มีผลตอการเปล่ียนแปลงไขมันในรางกาย โดยพบวา เพศหญิงจะมีปริมาณไขมัน
มากกวาเพศชาย 

3. การทํากิจกรรม (Physical Activity) มีผลตอการเปล่ียนแปลงไขมันในรางกาย โดยพบวาผู
ท่ีทํากิจกรรมมาก จะมีการสะสมของไขมันมากกวาผูท่ีทํากิจกรรมนอย 

4. ฮอรโมนท่ีสําคัญท่ีมีผลตอการสะสมไขมันในรางกาย การเปล่ียนแปลงฮอรโมนเอสโตรเจน 
และ โปรเจสเตอโรน ในรอบประจําเดือน เม่ือมีระดับฮอรโมนสูงข้ึนจะสงผลใหเกิดการ
กินอาหารมากขึ้น ชอบกินอาหารหวานหรือท่ีมีไขมันมาก โดยพบวา เม่ือเพศหญิงอายุ 12 
ป จะสะสมไขมันเพิ่มข้ึนถึง 120 เปอรเซ็นต (ชูศักดิ์ เวชแพทย และกันยา ปาละวิวัธน,2528 

 
สาเหตุของการเกิดโรคอวน  (Mo-sawan , Junjana , 1993) 

1. พันธุกรรม พบวาในครอบครัวท่ีมีพอและแม หรือคนใดคนหนึ่งอวน หรือเคยมีประวัติอวน 
มีโอกาสที่จะมีบุตรอวนไดมากกวาในครอบครัวท่ีมีพอและแมหรือสมาชิกในครอบครัวมี
ภาวะปรกติ  

2. รับประทานอาหารมากเกินไป แลวไมไดออกกําลังกาย กลาวคือพลังงานท่ีไดรับจากการ
รับประทานอาหารมากกวาพลังงานท่ีใชในการออกกําลังกาย เชน ชอบรับประทานอาหาร
ท่ีมีไขมันและแคลอรีสูง เชน หมูสามช้ัน มันหมู ขาหมู ครีม เคก แลวไมออกกําลังกาย 
เพื่อใหมีการใชพลังงานท่ีรับเขามา 

3. พฤติกรรมการใชชีวิตประจําวันท่ีไมเหมาะสมทําใหมีการใชพลังงานตํ่าและทําใหเสีย
โอกาสในการทํากิจกรรม หรือออกกําลังกายท่ีมีประโยชนตอสุขภาพ เชน เลนเกม
คอมพิวเตอร ดูโทรทัศนนานหลายช่ัวโมง 
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4. โรคบางชนิด เชน Cushing Syndrome ซ่ึงจะทําใหรางกายของผูท่ีเปนโรคนี้อวน โดย
สาเหตุของโรคนี้เกิดจากความผิดปรกติของฮอรโมนในรางกาย จนทําใหอวนบริเวณ
ใบหนา ลําตัว ตนคอดานหลัง แตแขนและขาจะเล็ก และไมแข็งแรง ในกรณีนี้จะตองรักษา
ท่ีตนเหตุ คือ ฮอรโมนท่ีมีความผิดปรกติจึงจะสามารถหายอวนได 

5. ปจจัยสงเสริมอ่ืนๆ เชน รายไดของผูปกครอง วิถีชีวิตคนเมือง ซ่ึงจะมีผลทางออมในดาน
การรับประทานอาหาร การดํารงชีวิตท่ีสะดวกสบาย และกิจกรรมท่ีทํา ซ่ึงไมมีเวลาไปออก
กําลังกาย หรือสถานท่ีออกกําลังกายมีนอย ไมเพียงพอ  

 
อันตรายหรือภาวะแทรกซอนจากการเกิดภาวะน้ําหนักตัวเกินในเด็ก (Must , Straust , 1999) 

แบงเปน 3 ระยะ คือ 
1. ระยะตน 

1.1 ดานกระดูก (Orthopedic) ทําใหเกิดกระดูกผิดปรกติ กระดูกและขอเส่ือมกอน
วัยอันควร เนื่องมาจากตองรับน้ําหนักท่ีมากกวาปรกติ 

2.2 ดานระบบประสาท (Neurological) โดยมีการเพ่ิมความดันในสมองข้ึนมาก 
(Intracranial hypertension) ทําใหเกิดอาการปวดหัว (Headaches) อาเจียน (Vomiting) มองเห็นไม
ชัด (Blurred vision) หรือเห็นภาพซอน (Diplopia) รวมกับมีการเพ่ิมของความดันในชองทอง (Intra 
abdominal pressure) จากการเพิ่มของความดันในชองเยื่อหุมปอดและหัวใจ ทําใหเลือดดําจากสมอง
ไหลกลับหัวใจไดยาก 

3.3  ดานปอด (Pulmonary) ทําใหเกิดโรคหืด (Asthma) โรคท่ีเกี่ยวของกับทางเดิน
หายใจ (Airway disease) หยุดหายใจขณะนอน (Sleep apnea) การหายใจขณะนอนผิดปรกติ 
(Abnormal sleep pattern) อากาศในปอดนอยกวาปรกติ (Hypoventilation) 

4.4  ดานกระเพาะอาหารและลําไส (Gastroenterological) ทําใหเกิดนิ่วในถุงน้ําดี 
(Gallstone) ตอมไขมันในตับอักเสบ (Steatohepatitis) ถาเปนรุนแรงจะทําใหเกิดพังผืด (Liver 
fibrosis) และโรคตับแข็งตามมา (Cirrhosis) 

5.5  ดานตอมไรทอ (Endocrine) หล่ังฮอรโมนอินซูลินออกมาไมเพียงพอกับระดับ
น้ําตาลในเลือดท่ีสูงข้ึนหรือมีภาวะดื้อตออินซูลิน (Insulin resistance) เนื่องจากการกินอาหารท่ีมี
ปริมาณนํ้าตาลสูง ทําใหระดับน้ําตาลและระดับคลอเลสเตอรอล (Cholesterol) เพิ่มข้ึนท้ัง Total 
Cholesterol, Low density lipoprotein (LDL) cholesterol และ Triglycerides รวมถึง เบาหวานท่ีไม
ข้ึนกับอินซูลิน (Non Insulin dependent diabetes mellitus: NIDDM) หล่ังฮอรโมนแอนโดรเจน
ออกมามากกวาปรกติ (Hyperandrogenemia) ทําใหประจําเดือนผิดปรกติ เชน ปวดทองประจําเดือน 
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ประจําเดือนมาชาหรือไมมา ประจําเดือนนอย (Oligomenorrhea) หรือไมมีประจําเดือน 
(Amenorrhea) อนาคตอาจเกิดถุงน้ําในรังไข (Polycystic ovary syndrome) ได 
6.6 ดานสังคมและเศรษฐกิจ (Social and economic) มีความรูสึกวาสังคมรังเกียจ ไมยอมรับ ไมมี
ความม่ันใจในตนเอง ไมพอใจในรูปลักษณของตนเอง ตองเสียคาใชจายจากการรักษาโรคอวน หรือ
โรคแทรกซอนท่ีเปนผลมาจากภาวะอวน 

2. ระยะกลาง 
2.1 ปจจัยเส่ียงเก่ียวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดมากข้ึน (Cardiovascular disease 

risk factor) ใหความดันโลหิตเพิ่มข้ึน เส่ียงตอการเปนโรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) ไดใน
อนาคต และยังทําใหเพ่ิม Total cholesterol, LDL-cholesterol แตลด High density lipoprotein 
(HDL) Cholesterol 

2.2 ภาวะอวนคงอยู (Persistence) เม่ือเด็กหรือวัยรุนอวนแลวเจริญเติบโตข้ึนภาวะ
อวนนั้นก็ยังคงอยู ซ่ึงเปนปจจัยเส่ียงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular disease), 
เบาหวานชนิดท่ีไมข้ึนกับอินซูลิน (NIDDM), ไขมันในเลือดสูง (Hyperlipidemia), โรคน่ิวใน
กระเพาะปสสาวะ, โรคขอเส่ือม (Osteoartritis) และมีโอกาสเปนมะเร็ง (Cancer) 

3. ระยะยาว 
3.1 โรคตางๆ (Mobidity) โอกาสเปนโรคในวัยกลางคนเพิ่มสูงข้ึน เปนโรคท่ีเกิด

จากความดันในเสนเลือดสูงข้ึน (Hypertensive vascular disease) และโรคเก่ียวกับหัวใจหลอดเลือด
และไต (Cardiovascular renal disease) มีโอกาสเส่ียงตอการเปนโรคหัวใจ เสนเลือดแดงเปราะแข็ง 
(Atherosclerosis) มะเร็งลําไส (Colon cancer) เกาท (Gout) ขออักเสบ (Arthritis) ขอสะโพกหัก 
(Hip fracture) ทํากิจวัตรประจําวันลําบาก เบาหวาน (Diabetes mellitus) ปญหาเกี่ยวกับประจําเดือน 

3.2 อัตราการตาย (Mortadity) เม่ือมีโอกาสเส่ียงตอการเปนโรคตางๆเพ่ิมสูงข้ึน 
อัตราการตายก็เพิ่มข้ึนสูงข้ึนตามไปดวย 
 
วิธีการประเมินภาวะน้ําหนกัตัวเกินมาตรฐานในเด็ก (James ,2004) 
 1. การวัดทางตรง ไดแก การวิเคราะหทางเคมีโดยการทดลองในดานมนุษยและสัตวทดลอง 
 2. การวัดทางออม มีหลายวธีิ ท่ีนิยมใชกนัอยางกวางขวาง ไดแก 

2.1 การวัดดัชนีความหนาแนนของรางกาย (Body Mass Index , BMI) (James J.,2004) 
 เปนมาตรฐานท่ีใชประเมินภาวะอวนผอมและบงช้ี Body fitness ในรางกายโดยรวม

โดยคํานวณจาก น้ําหนักเปนกิโลกรัม หารดวยสวนสูงเปนเมตรยกกําลังสองมีหนวยเปน kg/m2 
เกณฑท่ีการบงช้ีภาวะอวนในเด็ก โดยนํา BMI มาคิดเปนเปอรเซ็นตไทด โดยถาคา BMI ท่ีคิดเปน
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เปอรเซ็นตไทดมากกวาหรือเทากับ 85 ถือวาวาอยูในภาวะนํ้าหนักตัวเกิน และถาคามากกวาหรือ
เทากับ 85 ถือวาอยูในภาวะน้ําหนักตัวเกิน และถาคาBMI ท่ีคิดเปนเปอรเซ็นตไทดมากกวาหรือ
เทากับ 95 ถือวาอยูในภาวะอวน 

 สําหรับชาวเอเชียไมสามารถใชตัวเลขดังกลาวไดเนื่องจากผลของการวิจัยพบวาหาก
ดัชนีมวลกายมากกวา 23 กก/ตารางเมตร ไมวาจะเปนหญิงหรือชาย จะเกิดอุบัติการณของ
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูงดังนั้นจึงกําหนดวาหากดัชนีมวลกายมากกวา 23 
จะถือวาอวน นอกจากนั้นการวัดเสนรอบเอวก็ไมสามารถใชมาตรฐานของฝร่ังเนื่องจากโครงสราง
ตางกัน จึงมีการวิจัยพบวา เสนรอบเอวท่ีเหมาะสมสําหรับคนเอเชีย คือ 90 ซม.สําหรับผูชาย 80 ซม.
สําหรับผูหญิงดังกราฟ 1 (WHO, 1998) 
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กราฟ 1  แสดงดัชนีมวลกาย 
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ตาราง 1  แสดงความสัมพันธระหวางดัชนมีวลกาย ระดบัความอวน และ ภาวะสําหรับประเทศทาง
เอเชีย(James ,2004) 

 

  ภาวะเส่ียงตอโรค เสนรอบเอว 

  
BMI  

กก/ตารางเมตร 

Obesity class  

ระดับความอวน 
ภาวะเส่ียงตอโรค 

ชาย<90 ซม.  

หญิง<80 ซม. 

ชาย>90 ซม  

หญิง>80 ซม. 

น้ําหนกั
นอย 

<18.5   ต่ํา --- --- 

น้ําหนกั
ปกติ 

18.5-22.9   เทาคนปกติ --- --- 

น้ําหนกัเกนิ  23-24.9   เพิ่ม เพิ่ม สูง 
โรคอวน 25-29.9 1  เพิ่มมาก สูง  สูงมาก  
อวนมาก >30 2 อยูในชวงอันตราย สูงมากๆ สูงมากๆ 

 
2.2 การวัดความหนาของช้ันไขมันใตผิวหนัง (Skinfold caliper) (Roche , Siervigel , 1981)  

การตรวจปริมาณเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย ซ่ึงใชการวัดความหนาของไขมันใตผิวหนัง โดยใช
เคร่ืองมือ ช่ือ Skinfold Caliper โดยยึดหลักการวา ประมาณคร่ึงหนึ่งของไขมันท่ีสะสมในรางกาย
จะอยูตามใตผิวหนัง การวัดความหนาของไขมันใตผิวหนัง สามารถวัดไดหลายตําแหนงท่ีจะทําการ
วัดในการศึกษาน้ีจะเปนการวัดโดยใช 3 ตําแหนงโดยในผูชายจะใชท่ี chest, abdomen, and thigh 
skinfolds โดยใชสูตร  

Body density = 1.1093800 - (0.0008267 * X3) + 0.0000016 * X3^2) - (0.0002574 * Age) 
และในผูหญิงจะใช triceps, suprailiac, and thigh skinfolds โดยใชสูตร  

Body density = 1.099421 - (0.0009929* X3) + (0.0000023 * X3^2) - ( 0.0001392 * Age) 
 โดยให X3 = sum of 3 skinfolds  X3^2 = sum of 3 skinfolds squared และนําคา Body 
density ท่ีได ไปเขาสูตรเพ่ือหาเปอรเซ็นตไขมัน ตามหลักของ Brozek Equation  ดังนี้    

 
Percent body fat = ((4.57/Body density) -4.12)*100 
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ในการวัดจะใชเคร่ืองมือท่ีเรียกวา Skinfold Caliper ท่ีนิยมใชในปจจุบัน มี 2 ชนิดคือ 
1. Harpenden Caliper เปนชนิดท่ีใชในงานวิจัย หรือขอมูลท่ีตองการความละเอียด

มากๆ 
2. Lange Caliper เปนชนิดท่ีนิยมใชในสถานศึกษาและศูนยออกกําลังกาย (Fitness 

center และ Health fitness professional) 
2.3 การวัดเสนรอบวงของเอว (Waist Circumference, WC) (Lean , Han , 2003) 

  การวัดเสนรอบวงของเอว เพื่อวัดการกระจายของไขมันบริเวณสวนบนของ
รางกายเปนวิธีท่ีมีความละเอียดและเฉพาะเจาะจง โดยถือวาเปนวิธีท่ีใชวัดการกระจายไขมันบริเวณ
รางกายสวนบนของเด็กท่ีดีท่ีสุด อุปกรณท่ีใชวัด คือ สายวัด 
  การวัดเสนรอบวงของเอว สามารถวัดได 4 ตําแหนง 

1. WC1 เปนการวัดบริเวณใต Rib 12  
2. WC 2 เปนการวัดบริเวณท่ีแคบท่ีสุดของเอว 
3. WC 3 เปนการวัดระหวางกึ่งกลางของ Rib 12 และ Iliac crest 
4. WC 4  เปนการวัดเหนือบริเวณ Iliac crest 

  เกณฑท่ีการบงช้ีภาวะอวนในเด็ก นําคา WC มาคิดเปนเปอรเซ็นตไทด โดยใช
หลักเกณฑวา ถาคา WC ท่ีคิดเปนเปอรเซ็นตไทดมากกวาหรือเทากับ 85 ถือวาอยูในภาวะน้ําหนัก
ตัวเกิน และ ถาคาที่คิดเปนเปอรเซ็นตไทดมากกวาหรือเทากับ 95 ถือวาอยูในภาวะอวน 
 
ตาราง 2  แสดงคารอบเอวท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคสําหรับคนเอเชีย(Genton , Karsegard , 
2001) 
 

คารอบเอวท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดโรค สําหรับคนเอเซีย 

 ชาย >40 นิ้วหรือ 102 ซม. 

 หญิง > 35 นิ้วหรือ 88 ซม. 

 ชาย >90 ซม  
 หญิง > 80 ซม.  
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  การออกกําลังกาย แบงเปน  2  ประเภท คือ (ชูศักดิ์ เวชแพทย ,กนัยา ปาละวิวัธน, 
2528) 
 1. การออกกําลังกายระยะส้ัน ไดแก การวิ่ง 100 , 200 และ 400 เมตร รวมท้ังการออกกําลัง
กายอยางอ่ืนท่ีมีความหนักและสามารถทําไดไมเกิน 2-3 นาทีเทานั้น เช้ือเพลิงในการออกกําลังกาย
ประเภทนี้ท่ีสําคัญ คือ คารโบไฮเดรต รองลงไป คือ ไขมัน สวนโปรตีนนั้นเกี่ยวของนอยมาก และ
จะเห็นไดวาระบบพลังงานท่ีสําคัญ คือระบบแอนแอโรบิค  

2. การออกกําลังกายระยะยาว หมายถึง การออกกําลังกายท่ีนานกวา 5 นาที ในกรณีนี้ 
อาหารท่ีเปนตนตอท่ีสําคัญ คือ คารโบไฮเดรต และไขมัน ในระยะแรกของการออกกําลังกาย 
พลังงานสําคัญไดมาจากไกลโคเจน แตในตอนทายของการออกกําลังกายนั้นรางกายจะใชไขมัน
เปนแหลงพลังงานสําคัญ ท้ังนี้เนื่องจากไกลโคเจนสํารองท่ีอยูในกลามเน้ือ และในตับถูกใชไป
หมดแลว 

 
องคประกอบของการออกกําลังกาย เพื่อสมรรถภาพท่ีดแีละเพื่อลดไขมันในรางกาย 

1. ชนิดของการออกกําลังกาย (Type of Exercise) 
ชนิดของการออกกําลังกายจะมีความสัมพันธกับหลักการฝกเฉพาะประเภทกีฬาหรือการฝก

เฉพาะเจาะจง (Specific Training) การท่ีจะทําใหการฝกบรรลุผลสําเร็จสูงสุด จําเปนตองอาศัย
ความสัมพันธท่ีตอเนื่องในการทํางานรวมกันของกลุมกลามเน้ือมัดใหญ เชน กลามเนื้อสะโพก 
กลามเน้ือขา ในการเดิน การวิ่งเหยาะๆ การปนจักรยาน การเตนแอโรบิค การเตนสเต็ปแอโรบิค 
ลวนเปนกิจกรรมท่ีทําใหรางกายทํางานผสมผสานกันไป 

2. ความหนักในการออกกําลังกาย (Intensity of Exercise) 
การกระทําหรือการกระตุนใหรางกายเกิดการเปล่ียนแปลงโดยใชกฎของความหนัก และ

หลักของขบวนการผลิตพลังงานในการทํางานแบบการใชออกซิเจนและใชออกซิเจน ในการ
เคล่ือนไหว จะชวยใหเกิดความเขาใจไดมากยิ่งข้ึนวา การออกกําลังกายหรือการฝกท่ีใชความหนัก
คอนขางมากจะกระตุนระบบพลังงานแบบไมใชออกซิเจนใหทํางานมากข้ึน การออกกําลังกายท่ี
พอเหมาะเพื่อพัฒนาสมรรถภาพรางกายนั้น ความหนักท่ีใชควรอยูในระหวาง 60-90% ของอัตรา
การเตนของชีพจรสูงสุด ในการใหคําแนะนําโปรแกรมการออกกําลังกายควรมีการคํานวณหาชีพจร
เปาหมาย เพื่อนํามาเปนเกณฑกําหนดความหนักของการออกกําลังกาย 

การคํานวณหาอัตราการเตนสูงสุดของหัวใจ (Age-predicted maximal heart rate) American 
College of Sport Medicine ไดตีพิมพการคํานวณอัตราการเตนหัวใจ โดยใชสูตรนี้เปนท่ีใชกันโดย
แพรหลายและเปนวิธีท่ีคํานวณงายคือ    
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Maximum Heart Rate (MHR) = 220 - อายุ 

การคํานวณหาอัตราการเตนสูงสุดของหัวใจ สําหรับการออกกําลังกายในน้ํา (Exercise 
Intensity Measurement for Aquatic Exercise By Joanne Maybec) โดยการใชสูตรการคํานวณ 
Karvonen  (Rute Sova., 2000) 

220 – Age = MHR - RHR (วัด 3 คร้ังแลวหาคาเฉล่ีย) = HRR 
HRR x 0.50 + RHR   = ระดับตํ่าสุดของอัตราการเตนหัวใจขณะออกกําลังกาย 
HRR x 0.85 +RHR    = ระดับสูงสุดของอัตราการเตนหัวใจขณะออกกําลังกาย 
 หมายเหตุ MHR คือ อัตราการเตนหัวใจสูงสุด 

 RHR คือ อัตราการเตนหัวใจขณะพัก 
 HRR คือ Heart Rate Reserve อัตราการเตนหัวใจท่ีใชจริง 

เม่ือออกกําลังกายบนพื้นปกติ (เม่ือออกกําลังกายในนํ้า ลบดวย 17 คร้ัง/นาที) 
เชน มีอายุ 30 ป 220 - 30 ป = 190 – 60 = 130 คร้ัง/นาที 
 130 x 0.50 = 65 + 60 = 125 คร้ัง/นาที (บนบก)  
 (ในน้ํา)125-17 = 108 คร้ัง/นาที 
 130 x 0.85 = 111 + 60 = 171 คร้ัง/นาที (บนบก)  
 (ในน้ํา)171 – 17 = 154 คร้ัง/นาที 
 

3. ระยะเวลาในการออกกําลังกาย (Duration of Exercise) 
การออกกําลังกายแบบใชออกซิเจน จะใหเกิดผลท่ีดีควรใชเวลาในแตละวันอยางนอย 15-

30 นาที และถาใหไดผลดีในการลดไขมันในรางกายควรใชเวลา 45-90 นาที เนื่องจากการออกกําลัง
กายแบบใชออกซิเจนมีความสัมพันธตอคาออกซิเจนท่ีใชในแตละกิจกรรม นอกจากนี้ยังเกี่ยวของ
กับความหนักและความนานในการฝกออกกําลังกาย 

1. ระหวางการออกกําลังกายแบบแอโรบิค  ระดับตํ่าถึงปานกลาง  รางกายจะใช
คารโบไฮเดรตและไขมันในสัดสวนพอๆ กันเปนแหลงพลังงาน 

2. ระหวางการออกกําลังกายแบบแอโรบิค ระดับปานกลางมากกวา 1 ช่ัวโมง รางกายจะ
ใชไขมันเปนแหลงพลังงาน 

3. ระหวางการออกกําลังกายแบบแอโรบิค ระดับหนักถึงหนักมาก มากกวา 1 ช่ัวโมง 
รางกายจะใชคารโบไฮเดรตเปนแหลงพลังงาน (Giam, C.K. and The, K.C., 1988) 
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4. ความถ่ีในการออกกําลังกาย (Frequency of Exercise) 
สัดสวนในการออกกําลังกายนอกจากจะตองกระทําโดยใชระดับความหนักที่เหมาะสมแลว 

มีระยะเวลาในการออกกําลังกายที่ยาวนานเพียงพอแลว หากจะใหไดผลดีเปนท่ีนาพอใจ ควรมีเวลา
ในการออกกําลังกายอยางนอย 3 วันตอสัปดาห ในระยะเร่ิมแรกตอจากนั้นจึงคอยปรับเพ่ิมความ
บอยคร้ังเปน 5 วันตอสัปดาห จะใหไดผลดีท่ีสุด ขณะเดียวกันตองระลึกไวเสมอวาจะตองมีเวลาใน
การพักผอนอยางเพียงพอ เพื่อการพักฟนสภาพรางกาย และปองกันปญหาการฝกซอมมากเกิน Over 
Training (เจริญ กระบวนรัตน, 2544) 
 
ผลการออกกําลังกายตอไขมันในรางกาย 
 การลดไขมันในรางกายลดได 2 แบบ คือ ลดจํานวนเซลลไขมันและลดขนาดของเซลล
ไขมัน การออกกําลังกายจะทําใหขนาดของเซลลไขมันลดลงเทานั้น ไมทําใหจํานวนเซลลลดลงแต
ประการใด Bjorntorp และคณะในป 1972 และ 1975 (อางใน เสก อักษรานุเคราะห, 2527) พบวา 
การออกกําลังกายอยางหนักคราวละ 1 ช่ัวโมง อาทิตยละ 3 คร้ัง เปนเวลา 6 สัปดาห ไขมันใน
รางกายจะลดลงเพียงประมาณ 1 กิโลกรัมเทานั้น แตในพวกท่ีออกกําลังกายเบาๆ เชน ในพวกคนไข
โรคหัวใจ คราวละ 30 นาที อาทิตยละ 3 คร้ัง เปนเวลา 9 เดือนจะทําใหไขมันในรางกายลดลงไดถึง
ประมาณ 7 กิโลกรัม ซ่ึงคิดเปนรอยละ 40 ของไขมันเดิมในรางกาย สรุปไดวา การออกกําลังกาย
มากนอยไมสําคัญเทากับการออกกําลังกายเปนประจํานานพอสมควร (2 เดือนข้ึน) จึงจะลดขนาด
ของเซลลไขมันในรางกายได การลดไขมันหรือน้ําหนักในระยะแรกของการออกกําลังกายจะ
เปนอยูพักหนึ่ง จากน้ันการออกกําลังกายเทาเดิมจะทําใหน้ําหนักตัวคงท่ีเทานั้น คนท่ีออกกําลังกาย
เปนประจํา (ประมาณ 8 เดือน) จะพบวาน้ําหนักตัวเม่ืออายุ 50 ป จะเทากับเม่ืออายุ 20 ป เปนสวน
ใหญ 
 ขนาดของเซลลไขมันเอง กมี็ความสําคัญเปนอยางยิ่ง กลาวคือ ถาขนาดของเซลลไขมันอยู
ในชวงจํากดัหนึ่งท่ีพอเหมาะ น้ําหนักตวัมักจะคงท่ี แตถามากกวาขอบเขตจํากัดนีแ้ลว น้ําหนักตวัจะ
เปล่ียนแปลง 
 
การออกกําลังกายเพื่อความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจ  (Watchie J., 1995) 
 การออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจ หรือการออก
กําลังกายแบบแอโรบิค (Aerobic Exercise) คือ การออกกําลังกายใหไดผลของการฝกฝน (Training 
effect) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการทํางานของระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจ การออกกําลังกาย
ควรมีองคประกอบและลักษณะดังตอไปนี้ 
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ตาราง 3  แสดงองคประกอบและลักษณะของการออกกําลังกาย 
 

องคประกอบ ลักษณะ 

1. รูปแบบ(Mode) ออกกําลังกายโดยใชกลามเนื้อมัดใหญเคล่ือนท่ีแบบตอเนื่องเปนจังหวะ
และเปนธรรมชาติ 

2. ระยะเวลาของการ
ฝก(Duration) 

ข้ึนอยูกับระดบัความสมบูรณของรางกายในแตละบุคคลตอนเร่ิมตน 
-ในคนท่ีออกกําลังกายในชวงแรกควรออกกําลังกายในระยะเวลาท่ีทนได
(เม่ือลาหรือรูสึกเหนื่อยมาก) และเพิ่มทุกๆ 1-2 นาทีตอวนั 
-จุดมุงหมายควรอกกําลังกายอยางตอเนื่องใหไดอยางนอย 20-60 นาทีตอ
วัน 

3. ความถ่ี 
(Frequency) 

ออกกําลังกาย 3-5 วันตอสัปดาห วนัละ 1 คร้ัง คร้ังละ 20-60 นาที 

4. ความหนกั
(Intensity) 

4.1)ระดับ Sub maximal Exercise แบงไดเปน 3 ระดับ 
- การออกกําลังกายอยางเบา (Mild intensity) รอยละ 50-60 ของ MHR 
- การออกกําลังกายปานกลาง (Moderate intensity) รอยละ 61-70 ของ 
MHR 
- การออกกําลังกายอยางหนัก (Heavy intensity) รอยละ 71-85 ของ 
MHR 
4.2) ระดับ Maximal exercise : มากกวา รอยละ 85 ของ MHR 

*MHR = Maximum Heart Rate 
 
ตาราง 4  แสดงอัตราการเตนของหัวใจท่ีตองการในขณะออกกําลังกายกลุมอายุตาง ๆ  
 

อายุ อัตราการเตนของหัวใจ (ท่ีตองการ) อัตราการเตนของหัวใจ
สูงสุด 

30 114 – 152 190 
40 108 – 144 180 
50 102 – 136 170 
60 96 – 128 160 
70 90 – 120 150 
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หลักการออกกําลังกายแบบแอโรบิค  ประกอบดวย 3 ระยะ (เพียรชัย คําวงษ., 2546) 
1. ชวงอบอุนรางกาย (Warm up) เปนการออกกําลังกายเพื่อยืดกลามเน้ือกลุมใหญๆ เพื่อ

เตรียมความพรอมของกลามเนื้อ ขอตอ ใหเกิดความคลองแคลวในการเคล่ือนไหว ชวยลดการ
บาดเจ็บจากการออกกําลังกายได 

2. ชวงออกกําลังกาย (Aerobic phase) เพิ่มความเร็ว (Speed)  ความหนัก (Intensity) และทํา
ตอเนื่องกัน 

3. ชวงผอนคลายรางกาย (Cool down) จังหวะชาลง เนนการหายใจเขา-ออก และยืดกลามเนื้อ
เพื่อผอนคลายกลามเนื้อหลังจากการออกกําลังกายชวยไลเลือดกลับเขาสูหัวใจ  
 
Rating of Perceive Exertion (RPE)  (Borg,1984) 
 RPE เปนการใชความรูสึกบอกถึงระดับความพยายามในการออกกําลังกายซ่ึงเปน
แนวความคิดของ Grunnar Borg และคณะ โดยในป 1950 Grunnar Borg และคณะ สนใจศึกษาถึง
ความรูสึกของคนเกี่ยวกับความหนักของงานที่ทําวาเปนอยางไร จึงพยายามหาวิธีท่ีจะวัดปริมาณ
ของความหนักท่ีทํา Borg และคณะไดศึกษาเร่ือยมาจนกระท่ังป 1981 จึงสราง Scale ท่ีเรียกวา 
“Borge Scale For Rating Perceive Exertion” (RPE)  สเกลนี้ประกอบไปดวย 15 ตัวเลข แบงระดับ
ตั้งแต 6-20 ซ่ึงไดแสดงความหมายของตัวเลขแตละตัวเปนระดับความรูสึก จากความพยายามนอย
ท่ีสุดไปสูความพยายามสูงสุด ตอมาไดมีการดัดแปลงเปน RPE  0-10  แตพบวา Scale นี้ไมสามารถ
แปลงเปนคา Heart Rate (HR) ไดโดยตรงและยากในการแบงชวงความรูสึก 
 โดยท่ัวไปการใหโปรแกรมการออกกําลังกายหรือในขณะทํา Exercise Stress Test มักนิยม
ใช RPE และ HR เปนตัวกําหนด Intensity ท้ังนี้เพราะ RPE, HR, และ VO2 มีความสัมพันธซ่ึงกัน
และกันดังนี้คือ HR มีความสัมพันธโดยตรงกับ 50รอยละ ถึง 80รอยละ ของVO2 (American Sport 
of Medicine,2000) และ HR มีความสัมพันธโดยตรงกับ RPE มีคาสัมพันธโดยตรงกับ RPE มีคา
สัมประสิทธ์ิของความสัมพันธเทากับ 0.80  - 0.90  ซ่ึงไดจากการทดสอบโดยใชจักรยานวัดงาน 
(Leg Ergometer) และลูวิ่งไฟฟา (Treadmill) ท่ี Intensity Moderate to Heavy ท้ังนี้ในลักษณะท่ีเปน 
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) นอกจากน้ีพบวา RPE ก็มีความสัมพันธโดยตรงกับ VO2 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ
เทากับ 0.76-0.97 (จตุพร วงคสาธิตกุล., 2005) 
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ปจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงของคา RPE  
1. อายุ (Age) พบวา HR มีการลดลง 1 คร้ังตอนาทีตอป โดยเร่ิมต้ังแตอายุ 10-15 ปซ่ึงเม่ือ 

HR ลดลงจะสงผลตอคา RPE คือ RPE ของผูท่ีมีอายุมากจะมากกวาผูท่ีอายุนอยท่ี 
Intensity เทากัน 

2. ชนิดของการออกกําลังกาย (Mode of Exercise) ซึ่งพบวา RPE ของการทดสอบโดยใช 
Treadmill จะสูงกวาการใช Leg Ergometer (24) 

3. อุณหภูมิ (Temperature) พบวา RPE มีความสัมพันธโดยตรงกับอุณหภูมิ (25) 
4. ผลของการฝกฝน (Training Effect) และ ประสบการณในการออกกําลังกาย 

(Experience)หากผูถูกทดสอบมีระดับการฝกฝนและประสบการณในการออกกําลัง
กายมาก เชน นักกีฬาจะมี RPE ต่ํากวาผูท่ีไมออกกําลังกายท่ีระดับ Intensity ท่ีเทากัน
(20) 

5. อารมณ (Emotional State) พบวาหากมีอารมณไมดี (Emotional negative) เชน 
Anxiety, Depression มีผลทําให RPE สูงข้ึน (25) 

6. ขนาดของตาราง RPE ซ่ึงมาตรฐานตารางเปนลักษณะแผน พิมพตัวหนังสือขนาด 20 
ความยาวของตาราง 11 นิ้ว หากตาราง RPE มีขนาดไมเหมาะสมตามมาตรฐานอาจมี
ผลตอการมองเห็นในขณะทําการทดสอบ  

7. เพศ (Gender) ไมมีคา RPE เม่ืออางอิงกับ Relative VO2 (26) 
 

การนํา RPE มาใชในทางปฏิบัต ิ
 RPE สามารถนํามาใชไดท้ังผูท่ีมีสุขภาพดีและผูปวย พบวา RPE นาจะมีประโยชนมากกวา 
HR ในบางสถานการณ เนื่องจาก HR มีขอจํากัดจากการถูกรบกวนจากยาบางชนิด เชน B-Blocker 
ความผิดพลาดจากการวัด ชีพจร และคาความผิดพลาดจากการคํานวณ (Calculation) ในขณะท่ี RPE 
มีขอดีดังนี้  

1. งายตอการสอนผูท่ีมีปญหาเร่ืองการจับ HR ของตนเองในกรณีท่ีตองการนําไปใชเองที่
บาน 

2. ยาท่ีผูปวยทานไมมีผลตอระดับของ RPE  
3. เสียคาใชจายนอยเนื่องจากใชเพียงตารางแสดงคา RPE และคําแนะนําในการใชเทานัน้

ไมจําเปนท่ีจะตองใชเคร่ืองมือเหมือนการวัด HR  
4. มี Validity กับอุปกรณการออกกําลังกายท่ัวไป (27) 
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หลักการธาราบําบัด (Hydrotherapy) (ประภาส โพธ์ิทองสุนันท, 2530) 
ธาราบําบัด หรือ Hydrotherapy เปนรูปแบบหนึ่งของวธีิการรักษาทางกายภาพบําบัด ซ่ึงใช

น้ําเปนตัวกลางหรือส่ือในการรักษา มักจะกระทําในรูปแบบการฝกออกกําลังกายในน้ํา หรือการใช
คุณสมบัติของนํ้าในการรักษาปญหาของผูปวย อาทิเชน ผูปวยที่ขอติด, บวมทีแ่ขนขาและมือ, 
บาดแผลไฟไหมหรือแผลกดทับ (Pressure Sore) กลามเนื้อออนแรง ผิวหนังหนาตวั เปนตน  
 
หลักฟสิกสพื้นฐาน 

คุณสมบัติทางฟสิกสของนํ้าท่ีตองเขาใจและคํานึงถึงเวลาออกกําลังกายในน้ํามีอยู 2 หลัก
ใหญ คือ หลักของ อาคีมีดิส ซ่ึงจะเกี่ยวกับแรงลอยตัว (Archimedes’ principle) (Buoyancy) และกฎ
ของปาสคาล (Pascal’s law) ซ่ึงจะเกี่ยวกับแรงดันอุทกสถิตย (Hydrostatic pressure) นอกจากนี้ยัง
ตองคํานึงถึงเร่ืองความถวงจําเพาะของของเหลว (Specific Gravity) ความหนืด (Viscosity) โมเมนต
ของแรงลอยตัว (Moment of buoyancy) และการเคล่ือนท่ีของของเหลว (Hydrodynamics) 
 
คุณสมบัตขิองน้ํา 
 1. แรงลอยตัว (Buoyancy) 
 คือความสามารถท่ีมีแนวโนมในการยกวัตถุท่ีจุมในของเหลวใหลอยอยูเหนือผิวของ
ของเหลว ซ่ึงจะเกิดแรงดันข้ึน (Upward force หรือ Up thrust) ท่ีกระทําตอวัตถุนั้นๆ ซ่ึงกระทําใน
ทิศทางตรงขามกับแรงโนมถวงของโลก (Gravity) เม่ือเราพิจารณาแรงท่ีเกิดข้ึนในวัตถุท่ีจมในน้ําจะ
มีแรง 2 แรงกระทําตรงขามกันคือ 

1.1 แรงโนมถวงของโลก ท่ีมีทิศทางลงสูแนวดิ่ง ซ่ึงเขาสูศูนยกลางของโลกกระทําผานจุด
ศูนยกลางของโลก กระทําผานจุดศูนยกลางของกอนวัตถุนั้น (Center of Gravity) 

1.2 แรงลอยตัว (Buoyancy) แรงพยุงท่ีของเหลวพยุงวัตถุนั้นไว มีทิศทางข้ึนในแนวดิ่ง 
กระทําผานจุดศูนยกลางของการลอย (Center of buoyancy) หรือคือจุดศูนยถวงของของเหลวท่ีถูก
แทนท่ีนั่นเอง แรงนี้มีคาเทากับมวลของของเหลวท่ีถูกวัตถุนั้นแทนท่ี 
 2. แรงดันของน้ํา (Hydrostatic pressure) 

อธิบายโดยกฎของปาสคาล (Pascal’s law) กลาววาความดันของของเหลวท่ีกระทําตอวัตถุ
ท่ีจมนิ่งอยูใตน้ํา ท่ีระดับความลึกหนึ่งจะกระจายตัวสมํ่าเสมอและมีคาเทากันตลอด โดยที่ความดัน
ท่ีจุดตางๆ ท่ีอยูระดับความลึกเดียวกันมีคาเทากัน และแปรเปล่ียนตามความลึก 
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 3. ความหนืด (Viscosity) 
 คือความเสียดทานท่ีอยูระหวางโมเลกุลของของเหลว  ทําใหเกิดแรงตานเม่ือขณะ
เคล่ือนไหว และความหนืดนี้ทําใหโมเลกุลของของเหลวพยายามยึดติดกับส่ิงท่ีพยายามเคล่ือนผาน
มันทําใหเกิดการไหลแบบวกวน (Turbulence) ท่ีความเร็วระดับหนึ่ง 
 4. ลักษณะการไหลของนํ้า (Fluid Dynamics) 

4.1 การไหลในแบบแนวกระแส (Laminar flow / Streamlined) เปนการไหลชาๆ ตอเนื่อง
ดวยความเร็วคงท่ีไปในทิศทางเดียวกัน มีแรงตานทานนอย 

4.2 การไหลแบบวกวน (Turbulent flow) การไหลไมเปนระเบียบ เปล่ียนแปลงเร่ือยๆ จน
เกิดการหมุนวน การไหลแบบวกวนน้ีเกิดจาก laminar flow ชนกับส่ิงกีดขวางทําใหโมเลกุลของน้ํา
กับมาทุกทิศทาง 

 
ผลของธาราบําบัด (Effect of Hydrotherapy) 

การรักษาดวยน้ําในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนการแชจุมในถังน้ํา อางน้ํา หรือแมแตการ
ออกกําลังกายในสระน้ํา จะใหผลดีในการรักษาโดยเฉพาะทางดานระบบการไหลเวียนของเลือด 
ปญหาของผิวหนัง น้ํามีผลทําใหรางกายสดช่ืน คลายความรอน ความเครียด วิธีการรักษาทาง
กายภาพบําบัดดวยน้ํานี้ใชน้ําอุนท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 34-37 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 5- 30 
นาที  

 
ผลท่ีไดรับทางสรีรวิทยา (Physiological Effect) 
 ระหวางท่ีผูปวยอยูในน้ําอุน จะไดผลเหมือนกับการรักษาดวยความรอน แตแตกตางกันท่ี
ปริมาณนอยกวา อุณหภูมิของรางกายจะเพิ่มสูงข้ึน อุณหภูมิของนํ้าสูงกวาบริเวณผิวหนัง ซ่ึงมีคา
เทากับ 33.5 องศาเซลเซียส รางกายไดรับความรอน จากสวนท่ีจมอยูใตน้ําและถายเทความรอนไป
ตามเสนเลือด ท่ีอยูผิวต้ืนๆ ตลอดจน ตอมเหง่ือท่ีอยูผิวน้ํา เชน บริเวณผิวหนาและคอ รางกายไดรับ
ความรอนท่ีเกิดจากน้ําและพลังงานกลามเน้ือท่ีเปล่ียนแปลงมาจากการออกกําลังกายการเพิ่ม
อุณหภูมิจะเกิดขึ้นเองและแตกตางกันในแตละราย 
 เม่ือผิวหนังไดรับความรอน เสนเลือดบริเวณผิวหนังจะขยายตัวและทําใหเลือดมาเล้ียง
บริเวณผิวสวนนั้นบริเวณมากข้ึน กระแสเลือดท่ีวิ่งผานเสนเลือดฝอยนี้ถูกใหความรอนโดยการนํา 
(Conduction) อุณหภูมิของส่ิงอ่ืนท่ีอยูใตผิวหนังนั้น (อาทิเชน กลามเนื้อ) จะสูงข้ึน เสนเลือดท่ีเล้ียง
จะขยายตัวและปริมาณเลือดไปเล้ียงจะเพ่ิมมากข้ึน มีผลตอการกระจายเลือดท่ัวไปและเสนเลือดท่ี
ไปเล้ียงอวัยวะภายในจะหดตัว เพ่ือไปเพิ่มปริมาณเลือดใหกับบริเวณสวนปลาย อัตราการเตนของ
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หัวใจจะเพิ่มข้ึนเม่ืออวัยวะภายในสูงข้ึน ท้ังยังเปนผลจากการออกกําลังเพิ่มข้ึนจะเปนสัดสวนกับ
อุณหภูมิของนํ้าและ ความรุนแรงของการออกกําลัง เม่ือผูปวยลงสระเสนเลือดท่ีผิวหนังจะหดตัว
ทันที ทําใหเกิดความตานทานท่ีผิวและความดันโลหิตจะสูงข้ึน ระหวางการแชน้ําเสนเลือดแดงฝอย 
(Arterioles) เร่ิมขยายตัวเปนการลดความตานทาน (Peripheral Resistance) และทําใหความดันลดลง 
 การเพิ่มอุณหภูมิจะเปนการเพ่ิมเมตาบอลิซ่ึม(Metabolism) ดังนั้น เมตาบอลิซ่ึมท่ีผิวหนัง
และกลามเน้ือเพิ่มข้ึน เม่ือรางกายมีอุณหภูมิเพิ่มข้ึน ทําใหความตองการออกซิเจนเพิ่มข้ึนและเกิด
คารบอนไดออกไซดข้ึนอีกเปนการกระตุนการหายใจมากข้ึน (Respiratory rate) ความรอนระดับ
อุนๆ จะลดความไว (Sensitivity) ของปลายประสาทรับความรูสึก และเม่ือกลามเนื้อถูกทําใหอุน
โดยเลือดผาน ความตึงตัว (Tone) ก็จะลดลงไปดวย 

ในสวนของผิวหนัง เกิดการหดตัวของเสนเลือด (Vasoconstriction) ทําใหผิวหนังซีดขาว
แลวตอมาจึงมีสีชมพูแดง นั่นคือเกิดเสนเลือดขยายตัว (Vasoconstriction) เหง่ือออกมากตอมเหง่ือ
ตอมไขมันทํางานมากข้ึน หลังจากแชน้ําหรือข้ึนจากน้ําจะเกิดกลไกสูญเสียความรอนเพ่ือปรับ
อุณหภูมิใหอยูสภาพปรกติ โดยการไหลเวียนของเลือด จึงควรใชผาคลุมตัวหรือเส้ือคลุม รอสักครู
หนึ่ง อัตราการเตนของหัวใจ อัตราการหายใจ และอัตราเมตาบอลิซ่ึมจะ  กลับสูภาวะปรกติ 
 
ผลท่ีไดรับทางการรักษา (Therapeutic Effect)  

ในการรักษาผูปวย การเปล่ียนแปลงจะถูกกระตุนหรือสนับสนุนโดยอุณหภูมิของน้ํา และ
คุณสมบัติของนํ้าซ่ึงจะใหผลดีตอการักษาผูปวยคือ 
 1. ลดความเจ็บปวดหรือบรรเทาความเจ็บปวด และการเกร็งของกลามเนื้อ (Spasm) 
 2. ผอนคลายความเครียด (Relaxation) ท้ังรางกาย และจิตใจ 
 3. คงสภาพ หรือเพ่ิมมุมการเคล่ือนไหว 
 4.  ชวยฝกฝนการหดตัวของกลามเนื้อ 
 5. เพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ เสริมสรางกําลัง และความทนทาน 
 6.ชวยฝกการกาว การเดนิในน้ําไดดแีละงายข้ึน 
 7. เพิ่มการไหลเวียนของเลือดและสภาพของผิวหนัง 
 8. สภาพจิตใจดีข้ึน ราเริง เม่ือไดมีโอกาสรวมในกิจกรรมนันทนาการ  
 9. เสริมสรางความเช่ือม่ันในตัวเองของผูปวย ในการทํากจิกรรมตางๆในน้ําได 
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ผลของแรงดนัของน้ํา (Effect of Hydrostatic pressure) (เพียรชัย คําวงษ, 2546) 
 แรงดันน้ําทําใหมีผลตอการเปล่ียนแปลงทางระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular 
dynamic) กอนที่จะเร่ิมการออกกําลังกาย การแชน้ําในระดับคอจะทําใหเลือดไหลเขาสูสวนกลาง
ของรางกาย Risch et al. พบวาการแชน้ําท่ีระดับกระบังลมทําใหปริมาตรหัวใจ (Heart volume) 
สูงข้ึนประมาณ 130 ml และการแชถึงคอ Heart volume จะเพิ่มข้ึนอีก 120 ml ปริมาตรเลือดภายใน
ปอดเพ่ิมข้ึน 33รอยละ ถึง 60รอยละ และความจุปอด (Vital capacity) ลดลง 8รอยละ การแชน้ําใน
การระดับคอยังทําใหเพิ่มความดันเลือด (Central venous pressure) ท่ีความสูงของหัวใจหองบนขวา 
(Right atrium) จาก 2.5 ถึง 12.8 mm Hg. ปริมาตรเลือด (Blood volume) เปล่ียนการเพ่ิมของ Right 
aerial pressure และเพิ่ม Left ventricular end diastolic volume (ie, Cardiac preload) Cardiac preload 
ทําใหมี Stroke volume (SV) เพิ่มข้ึนจาก Frank-starling reflex การศึกษารายงานไววา SV เพิ่มข้ึน 
32รอยละ ขณะแชน้ําในระดับคอ Heart rate (HR) ไมเปล่ียนแปลงหรือลดลงเพราะวาความสัมพันธ
ของ HR,SV,และCO ท่ีวา HR x SV=CO Risch et al. แสดงใหเห็นวาความลึกของน้ําสูงข้ึนจาก
ระดับ Symphysis ถึง Xiphoid ลด HR 15รอยละ โดยการเปล่ียนแปลงของ HR นั้นข้ึนอยูกับความ
ลึกของการแชในน้ํา ชนิด และความหนักของการออกกําลังกาย 
 
ผลของอุณหภมิูของน้ํา (Effect of water temperature)  

อุณหภูมิของนํ้า มีผลคลายแรงดันของน้ําตอการเปล่ียนแปลงของหัวใจและหลอดเลือดกับ
การแชอยูในน้ําท่ีสัมพันธกับความลึก น้ําซ่ึงอุนจัดหรือเย็นจัดก็จะสงผลตอระบบหัวใจและหลอด
เลือด Choukroum and Varene พบวา CO ไมมีการเปล่ียนแปลงในชวงอุณหภูมิของน้ํา 25 ถึง 34 ํC 
แตจะเพิ่มข้ึนท่ี 40  ํC ปริมาณการใชออกซิเจนเพิ่มข้ึนท่ี 25  ํC มีการศึกษาพบวา HR ลดลง ในผูท่ี
ออกกําลังกายในน้ําเย็นและเพิ่มข้ึนเม่ือออกกําลังกายในน้ําอุน ระดับอุณหภูมิของน้ําที่แนะนํา คือ 
ประมาณ 34  ํC สระนํ้าสวนใหญจะมีอุณหภูมิอยูในชวง 27 ถึง 35  ํC  

ไดมีการศึกษาถึงผลของอุณหภูมิของนํ้าโดย Gleim และ Nicholus ไดทําการศึกษาอัตรา
การเตนของหัวใจเปรียบเทียบขณะออกกําลังกายในนํ้าท่ีอุณหภูมิตางๆกัน โดยทําการศึกษาในผูชาย
และผูหญิง 11 คน อายุเฉล่ีย 27.5 ป โดยใหผูเขารวมการทดลองวิ่งบนเคร่ืองวิ่งในน้ําท่ีอุณหภูมิ
ตางๆ กัน คือในน้ําอุน (Warm water) อุณหภูมิ 30.5 องศาเซลเซียส และในน้ําอุนจัด(Hot water) ท่ี 
อุณหภูมิ 36.1 องศาเซลเซียส โดยเร่ิมวิ่งท่ีความเร็ว 40.2 เมตรตอนาที และเพิ่มความเร็ว 13.4 เมตร
ตอนาที ทุกๆ 2 นาที ความเร็วในชวงสุดทายเทากับ 160.9 เมตรตอนาที ใชเวลาวิ่งท้ังหมด 20 นาที 
พบวาการวิ่งในนํ้าอุนจัด (อุณหภูมิ 36.1 องศาเซลเซียส) มีอัตราการเตนของหัวใจมากกวาการวิ่งท่ี
น้ําอุน (อุณหภูมิ 30.5 องศาเซลเซียส)  
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ขอหามในการลงสระ  (ประภาส โพธ์ิทองสุนันท, 2530) 
1. สภาพมีไข 
2. โรคผิวหนังท่ีติดตอ แผลติดเช้ือ เชน โรคเช้ือราท่ีเทา เช้ือราท่ีหนังศีรษะ และ กลาก เปนตน 
3. การติดเช้ือทุกประเภท เชน หูเปนฝ เจ็บคอ ไขหวัดใหญ การติดเช้ือระบบการยอยและ

ทางเดินอาหาร ไขไทฟอยด อหิวาตกโรค โรคไขสันหลังอักเสบหรือโปลิโอ และโรคบิด
ลําไสใหญ เปนตน 

4. ความผิดปรกติทางระบบหัวใจและไหลเวียนของเลือด เชน ความดันโลหิตสูงหรือตํ่า
เกินไป และโรคทางระบบหลอดเลือดหรือภาวะหัวใจลมเหลว 

5. ความอึดอัดทางระบบหัวใจ ในรายทีมีความจุอากาศของปอดนอยกวา 1 ลิตร ไมควรลง
สระนํ้า ถาจะนําลงตองระวังและเลือกกรณีท่ีไมมีปญหามากนัก 

6. การไดรับการฉายรังสีเอกซเรยเพื่อการรักษา 
7. โรคและปญหาทางระบบขับถายปสสาวะซ่ึงจะมีปญหาเกี่ยวกับการควบคุมการสูญเสีย

ของเหลวในรางกาย 
8. หูด แผลเร้ือรังเนาเปอย หรือแผลเปดกวาง ถาจะลงสระตองปดแผลดวยแผนพลาสติกยาง

กันน้ํา และฉีดพนสเปรยเคลือบไว 
9. ความผิดปรกติของการควบคุมการขับถายปสสาวะ 
10. ขณะท่ีมีประจําเดือน 
11. โรคชัก ลมบาหมู 
12. แกวหูทะลุ 
13. มีโรคภูมิแพ (คลอรีน, อากาศ ) 
 

การออกกําลังกายในน้าํ  
      จะตองมีลักษณะดังนี้ (Lippincott , Wilkins ., 2006) 

1. ตองทําท่ี 40-80รอยละ HRmax 
2. ใชเวลาประมาณ 5 ถึง 30 นาที นาทีตอคร้ัง 
3. ตองออกกําลังกายอยางนอย 2 คร้ังตอสัปดาห 
4. ระยะเวลาในการออกกําลังกาย 2-6 เดือน 
5. ตองใหกลามเนื้อไดออกแรงเองอยางนอย 20 รอยละ 
6. HRในน้ํา จะเทากับ  (HR บนบก-10)  

 


