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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการออกกําลังกายแบบแอโรบิค
รว มกั บ การออกกํ า ลั ง กายด ว ยแรงตา นที่ มี ต อ ระดั บ ไขมั น ในเลื อ ดและสมรรถภาพทางกาย กลุ มตั ว อย า งเป น
อาสาสมัครเพศหญิงที่มีน้ําหนักเกินและอวน อายุระหวาง 28-43 ป ดัชนีมวลกายมากกวา 23 กก./ ตร.ม. จํานวน
24 คน แบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุม กลุมละ 8 คน คือ กลุมควบคุมปฏิบัติกิจวัตรประจําวันตามปกติ กลุม
ทดลองที่ 1 ฝกโปรแกรมการออกกําลังกายแบบแอโรบิค และกลุมทดลองที่ 2 ฝกโปรแกรมการออกกําลังกายแบบ
แอโรบิครวมกับการออกกําลังกายดวยแรงตาน ทําการฝก 3-5 วันตอสัปดาห เปนระยะเวลา 12 สัปดาห ทําการเจาะ
เลือดเพื่อหาระดับไขมันในเลือดและทดสอบสมรรถภาพทางกายทั่วไปกอนและหลังการทดลอง นําผลที่ไดมา
วิ เ คราะห ข อ มู ล ทางสถิ ติ คื อ ค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เปรี ย บเที ย บก อ นและหลั ง การทดลองโดยใช
Matched pair t-test เปรียบเทียบระหวางกลุมโดยใช one-way ANOVA และเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู
โดยใชวิธีการของ LSD กําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการทดลอง 12 สัปดาห กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ยของ
ระดับคอเลสเตอรอลรวม แตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คาเฉลี่ยระดับไขมันคอเลสเตอรอล
รวม และ LDL-C ภายในกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สมรรถภาพทางกาย
ทั่วไป ไดแก คาเฉลี่ยความออนตัวและอัตราการใชออกซิเจนสูงสุด (VO2 max) ภายหลังการฝก 12 สัปดาห พบวา
ภายในกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ รอยละของไขมันภายในรางกาย
ลดลงในกลุมทดลองที่ 1 สวนเสนรอบวงบริเวณเอว อัตราสวนของเสนรอบวงบริเวณเอวตอเสนรอบวงบริเวณ
สะโพก แรงเหยียดขา และความอดทนของกลามเนื้อหนาทอง พบวา มีความแตกตางกันในกลุมทดลองที่ 2 สรุป
ไดวา ผลของการออกกําลังกายทั้ง 2 โปรแกรม สามารถลดระดับไขมันคอเลสเตอรอลรวม และ LDL-C ไดทั้ง 2
กลุม ลดปริมาณไขมันภายในรางกายและชวยพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ดานความออนตัวและความอดทนของ
ระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด แตในกลุมทดลองที่ 2 ที่ทําการฝกแบบแอโรบิครวมกับการออกกําลังกายดวยแรง
ตานยังสามารถเพิ่มความแข็งแรง ความอดทนของกลามเนื้อ และสามารถลดรอบเอวได ซึ่งเปนการลดไขมันบริเวณ
ชองทองทําใหลดปจจัยเสี่ยงของการเปนโรคหัวใจและหลอดเลือดในคนอวนได
คําสําคัญ : คนอวน ไขมันในเลือด การออกกําลังกายดวยแรงตาน การออกกําลังกายแบบแอโรบิค
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ABSTRACT
The purpose of this research were to study and compare the effects of aerobic combine with
resistance exercise on lipid profile and physical fitness. Subjects of this study were 24 volunteer
overweight and obese women, age between 28-43 years, body mass index over 23 kg./ m2. They were
divided into three groups, with 8 subjects in each group. The control group was assigned to have
normal daily life activities, the experiment group 1 with aerobic exercise program and the experiment
group 2 with aerobic combine with resistance exercise program 3-5 day per week for 12 weeks. The
measurement of the blood lipid sample and physical fitness was done pre and post test. Data were
analyzed by using mean, standard deviation, matched pair t-test, one-way ANOVA and multiple
comparison testing by LSD method .The significance difference of this study set at .05.
The results showed that there were significant difference between mean of total cholesterol (TC)
in control group, the experiment group 1 and the experiment group 2 after 12 week training period. Both
experiment group 1 and group 2 had significant reduction of TC and LDL-C after 12 week training.
Physical fitness flexibility and VO2 max were significantly increased in both of experiment group 1 and
group 2. The percent of subcutaneous fat was significantly decreased in the experimental group 1. The
waist circumference, WHR, leg muscle strength and abdominal endurance were significant difference
from the control group only in the experiment group 2. Conclusion this study indicates that aerobic
exercise and combine exercise both 2 programs can decrease lipid profile (TC and LDL-C), body fat
and induce improve flexibility and cardiovascular fitness. However , the experimental group 2 which has
aerobic combined with resistance exercise program increase muscle strength and endurance,
decrease waist circumference or abdominal fat and reduce risk factor for cardiovascular disease in
obese.
Keywords : obesity, lipid profile, resistance exercise, aerobic exercise
E-mail : sirinthorn-k@hotmail.com

คํานํา
โรคอวนกลายเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ เนื่องจากเปนสาเหตุทําใหเกิดโรคเรื้อรังตางๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งเปนสาเหตุการเสียชีวิตในอันดับตนๆของประเทศไทย สาเหตุที่ทําใหคนทั่วไปมี
น้ําหนักเกินและอวนมีอยูหลายปจจัยดวยกันแตสาเหตุที่สําคัญและสามารถปองกันไดเกิดจากพฤติกรรมการบริโภค
และการดํารงชีวิต ไดแก การรับประทานอาหารมากเกินไปโดยเฉพาะอาหารที่ใหไขมันสูง การมีกิจกรรมทางกาย
ลดลงรวมทั้งขาดการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ ทําใหเกิดการเกินดุลพลังงาน (วิชิต, 2550) พลังงานสวนที่มาก
เกินความตองการรางกายจะสะสมอยูในรูปของไขมันตามสวนตางๆของรางกายโดยเฉพาะไขมันที่สะสมในชองทอง
ซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดโรคอวนลงพุง (metabolic syndrome) ทําใหเกิดความดันโลหิตสูง น้ําตาลในเลือดสูง
ระดับไตรกลีเซอรไรดในเลือดสูงและระดับ HDL-C ต่ํากวาปกติ ซึ่งสงผลทําใหเปนโรคเบาหวานและโรคหัวใจ
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(วณิชา, 2549) แนวทางการจัดการโรคอวนไดแก การควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย การใชยาและการผาตัด
โดยมีเปาหมายเพื่อลดน้ําหนักตัวและลดความเสี่ยงของโรคที่มากับโรคอวน จากการศึกษาพบวาการควบคุมอาหาร
รวมกับการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอเปนวิธีที่เหมาะสมที่ใชในการลดน้ําหนัก และลดระดับไขมันในรางกาย
โดยเฉพาะการออกกําลังกายจะชวยลดระดับไขมันในเลือดไดดีกวาการควบคุมอาหารเพียงอยางเดียว (Brill et al,
2002) โปรแกรมการออกกําลังกายในคนอวนสวนใหญเปนการศึกษาผลของการออกกําลังกายแบบแอโรบิคหรือ
การออกกําลังกายแบบแรงตานเพียงอยางเดียว การออกกําลังกายแบบแอโรบิคสงผลในการลดน้ําหนักตัวและ
ปริมาณไขมันภายในรางกายและผลของการออกกําลังกายดวยแรงตานจะทําใหมีการเพิ่มขึ้นของมวลกลามเนื้อ
ดังนั้น การออกกําลังกายแบบแอโรบิครวมกับการออกกําลังกายดวยแรงตานนาจะเปนโปรแกรมการออกกําลังกาย
ที่เหมาะสมที่สุดในการรักษาโรคอวน
วัตถุประสงคในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการออกกําลังกายแบบแอโรบิครวมกับ
การออกกําลังกายดวยแรงตานที่มีตอระดับไขมันในเลือดในคนที่มีน้ําหนักเกินและอวน ซึ่งการออกกําลังกายดวย
แรงตานสวนใหญเปนการใชอุปกรณ (machine weight) ที่ความหนักระดับสูง ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยสนใจใช
น้ําหนักตัวเปนแรงตาน (basic body-weight exercise) ซึ่งเปนรูปแบบการออกกําลังกายแบบฝกความอดทนของ
กลามเนื้อ ผูที่จะนําไปฝกสามารถทําไดสะดวก ความหนักไมมากจนเกินไปสามารถที่จะทําการฝกตอเนื่องไดและ
นาจะสงผลดีตอระดับไขมันในเลือดเหมาะสมสําหรับคนที่มีน้ําหนักเกินและอวน

อุปกรณและวิธีการ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ
ประชาชนที่อยูในพื้นที่ตําบลคลองจุกกระเฌอ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทําการสุมกลุมตัวอยางโดยวิธีการ
อาสาสมัคร(volunteer random sampling) จํานวน 24 คน แบงกลุมโดยวิธีจัดเขากลุม (randomly assignment)
จํานวน 3 กลุม กลุมละ 8 คน คือ กลุมควบคุม ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันตามปกติ กลุมทดลองที่ 1 ฝกโปรแกรมการ
ออกกําลังกายแบบแอโรบิคและกลุมทดลองที่ 2 ฝกโปรแกรมการออกกําลังกายแบบแอโรบิครวมกับการออกกําลัง
กายดวยแรงตาน
เกณฑการคัดเขา คือ เพศหญิง อายุระหวาง 26-45 ป ดัชนีมวลกายมากกวา 23 กิโลกรัมตอตารางเมตร
ไมไดออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอเปนเวลาไมนอยกวา 3 เดือน
เกณฑการคัดออก ไดแก ผูที่สูบบุหรี่ ผูที่มีโรคประจําตัวที่อยูในระดับรุนแรงจนควบคุมอาการไมได เชน
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานที่ควบคุมไมได โรคหัวใจลมเหลวหรือมีภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด ผูที่
รับประทานยาลดไขมัน ยาที่มีผลตอเมตะบอลิสมหรือยาลดน้ําหนัก
การเก็บรวบรวมขอมูล
ทําการเจาะเลือดในชวงเชาเวลา 8.00-9.00 น.หลังอดอาหารไมนอ ยกวา 12 ชั่วโมง กอนการทดลองและ
หลังการทดลอง 12 สัปดาห เพื่อวิเคราะหหาระดับไขมันในเลือด ไดแก คอเลสเตอรอลรวม ไตรกลีเซอรไรด HDL-C
และ LDL-C ดวยเครื่องตรวจวิเคราะหอัตโนมัติ COBAS INTEGRA
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กลุมตัวอยางทุกคนจะไดรับการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูงและมาคํานวณหาคาดัชนีมวลกาย ทําการวัดเสน
รอบวงเอวและเสนรอบวงสะโพกโดยใชสายวัดและมาคํานวณหาคาอัตราสวนรอบวงเอวตอรอบวงสะโพก (WHR)
วัดความหนาของไขมันใตผิวหนัง 4 จุด ไดแก biceps, triceps, subscapularis, suprailiac ดวย lange skinfold
caliper และมาคํานวณหารอยละของไขมันดวยวิธีของ Durnin and Womwersley ทดสอบความออนตัวของ
กลามเนื้อหลังและตนขาดานหลังดวยวิธีการ sit and reach ในทานั่ง ทดสอบความแข็งแรงของกลามเนื้อขาโดยใช
back leg dynamometer ทดสอบความอดทนของกลามเนื้อหนาทองโดยการนอนยกตัว 1 นาที (1-minute
abdominal curls) หลังจากนั้นใหนั่งพัก 5 นาที และวัดอัตราการใชออกซิเจนสูงสุด (VO2max) โดยใชจักรยานวัดงาน
ดวยวิธีการของ YMCA กอนการทดลองและภายหลังการทดลอง 12 สัปดาห
วิธีการทดสอบทางสถิติ
คํานวณคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ใช Matched pair t-test
เปรียบเทียบขอมูลของกลุมตัวอยางแตละกลุมกอนและหลังการทดลอง 12 สัปดาห วิเคราะหความแตกตาง
ระหวางกลุมโดยใชสถิติ One-way ANOVA เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธี LSD ทดสอบการแจกแจง
แบบโคงปกติของขอมูล โดยใชสถิติ The Kolmogorov-Smirnove One-Sample Test กําหนดความมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการทดลองและวิจารณ
ระดับไขมันในเลือด
เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับไขมันในเลือดระหวางกลุมควบคุม กลุมกลุมทดลองที่ 1 และกลุม
ทดลองที่ 2 ภายหลังการฝก 12 สัปดาห พบวา คาเฉลี่ยระดับคอเลสเตอรอลรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<.05) และเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับไขมันในเลือดภายในกลุมตัวอยางแตละกลุม พบวา กลุมที่ออก
กํ า ลั ง กายแบบแอโรบิ ค และกลุ ม ที่ อ อกกํ า ลั ง กายแบบแอโรบิ ค ร ว มกั บ ออกกํ า ลั ง กายด ว ยแรงต า นมี ร ะดั บ
คอเลสเตอรอลรวม และระดับ LDL-C ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ (p<.05) ดังตารางที่ 1
จากการศึกษาพบวากลุมทดลองที่ 1 ทําการฝกโปรแกรมออกกําลังกายแบบแอโรบิค และกลุมทดลองที่ 2
ฝกโปรแกรมออกกําลังกายแบบแอโรบิครวมกับการออกกําลังกายดวยแรงตาน ซึ่งเปนกลุมที่ออกกําลังกายทั้ง 2
กลุม ภายหลังออกกําลังกาย 12 สัปดาห สามารถชวยลดระดับไขมัน คอเลสเตอรอลรวม และ LDL-Cได โดยกลุม
ทดลองที่ 1 ระดับคอเลสเตอรอลรวมลดลง 11 mg/dl ระดับLDL-C ลดลง 14.62 mg/dl และกลุมทดลองที่ 2 ระดับ
คอเลสเตอรอลรวมลดลง 24.75 mg/dl ระดับ LDL-C ลดลง 24.25 mg/dl Trejo-Gutierrez and Fletcher (2007)
กลาววา การออกกําลังกายสงผลโดยตรงตอระดับ HDL-C และไตรกลีเซอรไรด แตจะสงผลทางออมตอระดับ
คอเลสเตอรอลรวม และ LDL-C ภายหลังการออกกําลังกาย 12 สัปดาห ทั้งกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 มี
ระดับคอเลสเตอรอลรวม ลดลงตางจากกลุมควบคุม เนื่องจาก ผลของการออกกําลังกายจะชวยกระตุนการทํางาน
ของเอ็นไซม ที่สลายไขมัน (lypolytic enzyme) ไดแก เอ็นไซมไลโปโปรตีนไลเปส และเอ็นไซมเฮบพาติคไลเปส การ
กระตุนการทํางานของเอ็นไซมไลโปโปรตีนไลเปส ที่กลามเนื้อและเนื้อเยื่อไขมันทําใหเพิ่มการสลายไตรกลีเซอรไรด
เพื่อนําไปใชเปนพลังงานมากขึ้นสงผลทําใหระดับไตรกลีเซอรไรดในเลือดลดลง และยังเปนเอ็นไซมที่สลายไลโป
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โปรตีน ที่มีไตรกลีเซอรไรดมาก คือ VLDL ใหเปนไลโปโปรตีน ที่มีไตรกลีเซอรไรดนอย จึงทําใหปริมาณของ VLDL
ลดลง สงผลทําใหการเปลี่ยนไปเปน IDL และLDL ลดลงตามไปดวย ซึ่งสวนใหญเปนผลของการออกกําลังกายแบบ
แอโรบิค (LeMura et al, 2000; Fenkci et al, 2006; Trejo-Gutierrez and Fletcher,2007) สวนเอ็นไซมเฮบพาติค
ไลเปส เปนเอ็นไซมที่เปลี่ยน alpha HDL กลับไปเปน prebeta HDL การกระตุนเอ็นไซมเฮบพาติคไลเปส จึงทําให
ปริมาณ HDL เพิ่มมากขึ้น prebeta HDL เปนตัวรับคอเลสเตอรอลจากเซลลในอวัยวะตางๆของรางกายในรูปของ
VLDL และ LDL ไปกําจัดที่ตับดวยกระบวนการ reverse cholesterol transport ดังนั้น การที่ปริมาณ HDL-C
สูงขึ้น จึงชวยลําเลียง LDL-C ไปทําลายและขับออกทางตับมากขึ้น จากการวิจัยครั้งนี้กลุมที่ออกกําลังกายมีระดับ
LDL-C ลดลงทั้ง 2 กลุม คอเลสเตอรอลรวม เปนตัวบอกระดับคอเลสเตอรอลทั้งหมดในเลือด ดังนั้น การที่ระดับ
LDL-C มีการลดลงจึงสงผลใหระดับคอเลสเตอรอลรวมลดลงตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งถาพบวามี
ระดับไขมัน LDL-C และคอเลสเตอรอลรวมมากจะพบความเสี่ยงในการเปนโรคหัวใจและหลอดเลือดสูง
โดยเฉพาะในคนอวนจะพบวามีระดับไขมัน คอเลสเตอรอลรวม ไตรกลีเซอรไรด และ LDL-C สูงกวาผูที่มีน้ําหนัก
ปกติ
LDL-C เปนไขมันที่เปนตนเหตุของหลอดเลือดแดงตีบแข็ง ทําใหเกิดหลอดเลือดอุดตันไดงาย เนื่องจาก
LDL-C จะฝงเขาไปในผนังหลอดเลือดแดง ถามีการสะสมไขมันที่หลอดเลือดแดงมากจะทําใหหลอดเลือดแดงแคบ
ลงและอุดตัน การอุดตันนี้สามารถเกิดขึ้นไดกับหลอดเลือดทั่วๆไป ถาเกิดที่หลอดเลือดแดงที่เลี้ยงสมองจะทําให
สมองขาดออกซิเจนทําใหเปนอัมพาต ถาเกิดอุดตันที่หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจจะทําใหเกิดโรคหลอดเลือดโคโรนารี
(coronary heart disease) นอกจากนี้ ถามีการฉีกขาดของผนังสวนที่หุมไขมันนี้จะทําใหเกิดการหลุดของคราบ
ไขมันเขาไปในหลอดเลือด ทําใหเกิดการอุดตันของหลอดเลือดเฉียบพลันได สงผลทําใหเกิดเปนโรคกลามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน (acute myocardial infarction) ซึ่งเปนสาเหตุที่สําคัญของการเสียชีวิตอยางเฉียบพลัน (สิริพร,
2542; วณิชา, 2549)
สมรรถภาพทางกายทั่วไป
จากการทดสอบสมรรถภาพทางกายภายหลังการทดลอง 12 สัปดาห พบวา กลุมควบคุมไมมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อัตราการใชออกซิเจนสูงสุด (VO2max) และความออนตัวมีการเพิ่มขึ้นอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05)ในกลุมออกกําลังกายทั้ง 2 กลุม จากการทดลองครั้งนี้มีการใหโปรแกรมการออกกําลัง
กายแบบแอโรบิคดวยวิธีการเดินทั้ง 2 กลุม ถึงแมวาในกลุมทดลองที่ 2 จะมีการออกกําลังกายดวยแรงตานรวมดวย
ก็ตาม แตเปนการใชน้ําหนักตัวเปนแรงตานซึ่งเนนความทนทานของกลามเนื้อ มีการทํางานของกลามเนื้ออยาง
ตอเนื่อง โดยสลับกันทํางานในแตละกลุมกลามเนื้อ ผลของการออกกําลังกายแบบแอโรบิคจะชวยพัฒนาการทํางาน
ของระบบหายใจและหัวใจ จึงสงผลทําใหคาเฉลี่ยอัตราการใชออกซิเจนสูงสุดเพิ่มขึ้นทั้ง 2 กลุม
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p <.05 significant difference from baseline.
a
p <.05 significant difference from control group at 12 weeks.
b
p <.05 significant difference from control group at 12 weeks.
c
p <.05 significant difference from group 2 at 12 weeks..

*

Control group (n = 8)
Variable
No exercise
Baseline
12 weeks
TC (mg/dl)
206.50±38.45 209.25±33.16
TG (mg/dl)
103.63±68.21 103.63±44.98
HDL-C (mg/dl)
50.00±8.05
50.50±8.38
LDL-C (mg/dl)
144.75±41.76 145.00±40.68
Weight (kg)
65.00±10.58
65.13±9.84
BMI (kg/m2)
26.72±3.55
26.79±3.22
Waist circumference (cm) 84.43±8.60
84.25±9.00
WHR
0.83±0.04
0.82±0.43
Percentage body fat (%)
31.84±6.17
30.55±6.50
Flexibility (cm)
8.25±7.41
9.98±3.93
Leg muscle strength (kg) 70.00±17.80 77.62±10.87
Curl up (no.)
6.38±1.40
6.38±6.41
VO2max (ml/kg/min)
24.10±5.92
25.36±6.83
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Experimental group 1 (n = 8)
Aerobic exercise
Baseline
12 weeks
189.13±19.79 178.13±19.38*a
106.38±59.72 95.13±29.70
52.13±11.71
55.88±11.12
130.50±23.44 115.88±18.10*
67.63±14.64
66.31±14.50
27.85±4.30
27.32±4.29
86.81±9.32
86.31±10.76
0.84±0.02
0.83±0.03
32.38±5.83
29.29± 6.19*
12.30±5.71
18.48±7.92*a c
72.00±32.57
80.37±30.04
8.50±4.07
7.13±6.08
23.16±6.42
30.20±8.49*

ตารางที่ 1 แสดงระดับไขมันในเลือดและสมรรถภาพทางกายทั่วไปของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลอง
Experimental group 2 (n = 8)
Combine exercise
Baseline
12 weeks
199.13±37.81 174.38±29.29*b
103.13±55.68
105.50±43.45
50.70 ±9.75
55.75±12.02
141.50±42.98
117.25±38.98*
73.38±13.05
71.94±11.74
29.71±4.31
29.16±3.89
91.06±7.92
88.70±7.41*
0.87±0.06
0.84±0.05*
34.97±4.51
31.70 ±4.12
8.02±5.86
11.40±5.98*
84.81±31.21
102.00±29.33*
6.38±3.46
10.00±5.60*
21.27±4.16
29.47±8.98*
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รอยละของไขมันในรางกายมีการลดลงในกลุมที่ออกกําลังกายทั้ง 2 กลุม แตพบวา ในกลุมที่ออกกําลัง
กายแบบแอโรบิคมีการลดลงของรอยละของไขมันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) ผลของการออกกําลังกาย
แบบแอโรบิ ค จะช ว ยเพิ่ ม ความสามารถของร า งกายในการนํ า ไขมั น มาใช เ ป น พลั ง งานจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของ
กระบวนการออกซิเดชันของกรดไขมัน กลุมที่ออกกําลังกายแบบแอโรบิครวมกับการออกกําลังกายดวยแรงตาน
พบวา มีการลดลงของเสนรอบวงเอว และอัตราสวนเสนรอบวงเอวตอเสนรอบวงสะโพก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<.05) และความแข็งแรงของกลามเนื้อขา ความอดทนของกลามเนื้อหนาทองมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<.05) โปรแกรมการออกกําลังกายแบบแอโรบิครวมกับการออกกายดวยแรงตานนี้ ใชน้ําหนักตัวเปนแรง
ตานเปนการออกกําลังกายที่เพิ่มความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อ การฝกความแข็งแรงจะทําใหสัดสวน
ของรางกายดีขึ้นแมน้ําหนักตัวจะเทาเดิม แตเปอรเซ็นตไขมันในรางกายลดลง ขณะที่มวลกลามเนื้อเพิ่มขึ้น สงผลให
รูปราง ทรวดทรง ไดสัดสวน กระชับและมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการสะสมของไขมันที่ชองทอง ซึ่งจัดวา
เปนไขมันที่อันตราย สอดคลองกับการศึกษาของ Park et al (2003) พบวา ในกลุมที่ออกกําลังกายแบบแอโรบิค
รวมกับการออกกําลังกายดวยแรงตานจะมีการลดลงของไขมันในชองทองมากกวากลุมที่ออกกําลังกายแบบ
แอโรบิคเพียงอยางเดียว

สรุปผลและเสนอแนะ
สรุปไดวาโปรแกรมการออกกําลังกายแบบแอโรบิคและโปรแกรมการออกกําลังกายแบบแอโรบิครวมกับ
การออกกําลังกายดวยแรงตานในการวิจัยครั้งนี้ สามารถที่จะสงผลทําใหระดับไขมันในเลือดมีการพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้นทั้ง 2 กลุม โดยเฉพาะมีการลดลงของระดับไขมันคอเลสเตอรอลรวม และ LDL-C ซึ่งเปนไขมันที่เปน
สาเหตุของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และสงผลตอสมรรถภาพความอดทนของหัวใจและความออนตัวของ
รางกายใหดีขึ้น แตพบวาในกลุมทดลองที่ 2 สามารถทําใหสัดสวนของรางกาย ความแข็งแรงและความอดทนของ
กลามเนื้อดีขึ้นตามไปดวย ซึ่งในคนที่มีน้ําหนักเกินและอวนมักจะพบปญหาทางสุขภาพอยูหลายดานดวยกัน ดังนั้น
โปรแกรมออกกําลังกายที่เหมาะสมควรครอบคลุมสมรรถภาพทางกายดานสุขภาพทุกดานเพื่อเปนการสงเสริม
สุขภาพและปองกันการเกิดโรคที่ตามมาได

เอกสารอางอิง
วณิชา กิจวรพัฒน. 2549. เมตะบอลิก ซินโดรม ภัยเงียบที่คุณคาดไมถึง. พิมพครั้งที่ 1. กองโภชนาการ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี.
วิชิต ศุภเมธางกูร. 2550. การออกกําลังกายในภาวะอวน. ธรรมศาสตรเวชสาร. 7 (4): 393-400.
สิริพร ศศิมณฑลกุล. 2542. การกีฬากับการแพทย. ภาควิชาวิทยาศาสตรการกีฬา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.
Brill, J.B., A.C. Perry, L. Parker, A. Robinson and K. Burnett. 2002. Does-response effect of walking
exercise on weight loss. How much is enough? International Journal of Obesity. 26: 1484-1493.
Fenkci, S., A. Sarsan, S. Rota and F. Ardic. 2006. Effects of Resistance or Aerobic Exercises on
Metabolic Parameter in Obese Women Who Are Not on a Diet. Advances in Therapy. 23 (3):
404-413.

876

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

LeMura, L.M., S.P. von Duvillard, J. Andreacci, J.M. Klebez, S.A. Chelland and J. Russo. 2000. Lipid
and lipoprotein profiles, cardiovascular fitness, body composition, and diet during and after
resistance, aerobic and combination training in young women. European journal of applied
physiology. 82: 451-458.
Park, S.K., J.H. Park, Y.C. Kwon, H.S. Kim, M.S. Yoon and H.T. Park. 2003. The Effect of Combined
Aerobic and Resistance Exercise Training on Abdominal Fat in Obese Middle-age Women.
Journal of physiological anthropology. 22(3): 129.135.
Trejo-Gutierrez, J.F. and G. Fletcher. 2007. Impact of exercise on blood lipids and lipoproteins. Journal
of Clinical Lipidology. 1: 175-181

877

