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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาผลของการพักฟนโดยการนั่งพัก การแชน้ํารอน (40±1OC) การแชน้ําเย็น

(10±1OC) และการแชน้ํารอน (40±1OC) สลับการแชน้ําเย็น (10±1OC) หลังการออกกําลังกายแบบไมตอเนื่อง 

ที่มีตอกรดแลคติกในเลือด และความแคลวคลองวองไว กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักกีฬาฟุตซอล 

เพศชาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ อายุ 19 -21 ป จํานวน 15 คนไดมาจากการสุมตัวอยางงาย จะ

ใหกลุมตัวอยางทุกคนออกกําลังกายแบบไมตอเนื่อง โดยปฏิบัติตามโปรแกรม โย – โย จากนั้นใหกลุมตัวอยาง

ไดรับการพักฟนโดย การนั่งพัก การแชน้ํารอน การแชน้ําเย็น และการแชน้ํารอนสลับการแชน้ําเย็น โดยแตละวิธี

จะทําการเจาะเลือดเพื่อหาคาปริมาณกรดแลคติกในเลือดขณะพัก หลังการออกกําลังกายทันที และหลังทําการ

พักฟนในนาทีที่ 15 ทดสอบความแคลวคลองวองไวทําการวัดคากอนการออกกําลังกาย และหลังการพักฟนใน

นาทีที่ 15 ทั้งนี้ใหกลุมตัวอยางพัก 1 สัปดาหตอ 1 วิธีการ จากนั้นนําผลที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะห โดยใช

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวแบบวดซ้ํา (One Way - ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตาง

เปนรายคูโดยใชวิธีของ Tukey กําหนดความมีนัยสําคัญทางทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบวา ปริมาณ

กรดแลคติกในเลือด และความแคลวคลองวองไว หลังการออกกําลังกายแบบไมตอเนื่อง การแชน้ํารอน การแช

น้ําเย็น และการแชน้ํารอนสลับการแชน้ําเย็น ทั้ง 4 วิธี มีความแตกตางทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้พบวา

การแชน้ํารอนสลับการแชน้ําเย็นมีคาเฉลี่ยของปริมาณกรดแลคติกในเลือด ลดลงเร็วกวาทุกวิธีและยังทําให

สามารถความแคลวคลองวองไวมีสถิติในการวิ่งเร็วกวา 

 
คําสําคัญ : การพักฟน การแช  น้ํารอนสลับน้ําเย็น 

 

ABSTRACT 

The purposes of this study was to determine the effects of hot water (40±1OC) immersion, 

cold water (10±1OC) immersion and alternating hot (40±1OC) and cold (10±1OC) water immersion 
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on the recovery after intermittent exercise measured by blood lactate and agility as indicators. 

Fifteen male students, 19-20 years of age, were randomly chosen from the Kasetsart University 

Futsal Team.  All subjects performed an intermittent exercise up to maximum level of the Yo-Yo test 

program.  Immediately after finishing the program, all subjects were placed into four experimental 

treatments; sit and rest, hot water immersion, cold water immersion and alternating hot and cold 

water immersion, respectively.  Each treatment was done in a week interval and completely finished 

in four weeks.  Blood lactate from all four experimental treatments was measured before and post-

treatments at 15 min. after exercise.  The agility performance was also evaluated both pre-exercise 

and post-treatments at 15 min.  The data were statistically analyzed using one way analysis of 

variance and Tukey’s multiple comparison method.  The significance level was determined at 

p<0.05. Results indicated that blood lactate, agility performance of four treatments were significantly 

different among the treatments (p<0.05).  Moreover, the average of blood lactate and agility 

performance of alternating hot and cold water immersion treatment decreased more than that of the 

others so that it made better recovery. 
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คํานํา 
การแขงขันกีฬาฟุตซอล และกีฬาฟุตบอล มีเวลาในการพักระหวางการแขงขันส้ัน ๆ สงผลตอ

สมรรถภาพของนักกีฬาลดลง เมื่อพิจารณาถึงระบบของพลังงานที่รางกายใชในการแขงขันหรือเลนกีฬาใน

ประเภทนี้แลว เกือบท้ังหมดเปนระบบพลังงานที่ไดมาจากการสันดาปพลังงานในระบบแอนแอโรบิค Lamb  

(1986)  กลาววาพลังงานที่ไดจากการทํางานในระบบแอนแอโรบิค นี้มีขีดความสามารถในการทํางานใน

ระดับสูง แตในขณะเดียวกันผลที่ไดจากระบบพลังงานนี้ก็จะไดกอใหเกิดของเสีย ขึ้นจากกระบวนการสราง

พลังงานแบบไมใชออกซิเจน ทําใหกรดแลคติกเพิ่มขึ้นในปริมาณมาก ซึ่งจะเปนตัวขัดขวางการทํางานของ

กลามเนื้อ ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานลดลง เปนที่ยอมรับกันในวงการสรีรวิทยาการออกกําลังกายวา กรด

แลคติก เปนสาเหตุสําคัญทําใหกลามเนื้อเกิดการเมื่อยลา ซึ่ง Bruce (2000) กลาววา กรดแลคติก เปนปจจัย

แรกที่ทําใหกลามเนื้อเกิดการเมื่อยลา การที่รางกายสามารถขับ กรดแลคติก ออกไดเร็วยอมไดเปรียบในการ

แขงขัน (ชูศักดิ์ และ กันยา, 2536) และในกรณีที่รางกายตองการที่จะทํางานหนักติดตอกันอยางรวดเร็วและเปน

ระยะเวลานานมีผลทําใหเกิดการสะสมของกรดแลคติกเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหกลามเนื้อเมื่อยลา เมื่อ

กลามเนื้อหดตัวและคลายตัวอยางตอเนื่องจนถึงระยะหนึ่งกลามเนื้อไมสามารถทํางานตอไปได เนื่องจากไม

สามารถอดทนตอภาวะความเปนกรด ความรอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเมแทบอลิซึม มีผลทําใหเอนไซม

ภายในกลามเนื้อขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะเลือดไมสามารถระบายความรอนที่เกิดขึ้นภายในกลามเนื้อไดทัน

ทําใหการผลิต adenosine- triphosphate ซึ่งเปนพลังงานในกลามเนื้อหยุดชะงัก รวมถึงทําใหกลามเนื้อขาด
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ออกซิเจนเนื่องจากเลือดไหลเวียนไปสูกลามเนื้อลดลง (ประทุม, 2537) จากสาเหตุดังกลาวแสดงใหเห็นวากรด  

แลคติกที่สะสมมากขึ้น และความรอนที่เกิดขึ้นภายในกลามเนื้อขณะออกกําลังกายเปนสาเหตุที่ทําใหรางกาย

เกิดความเหนื่อยลา ดังนั้น การที่จะทําใหรางกายฟนตัวไดโดยรวดเร็วนั้นจึงจําเปนตองมีการกําจัดกรดแลคติก 

ออกจากมัดกลามเนื้อและกระแสเลือดโดยเร็วที่สุดถาตองการที่จะใหนักกีฬามีการฟนตัวไดดี และมีสมรรถภาพ

ทางกายพรอมที่แขงขันในชวงตอไป ซึ่งการแชน้ํารอน การแชน้ําเย็น และการ   แชน้ํารอนสลับการแชในน้ําเย็น 

เปนวิธีที่มีผลตอระยะเวลาในการฟนตัวของรางกายภายหลังจาก       การแขงขันกีฬา โดยผูวิจัยมีวัตถุประสงค

ในการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลของการแชน้ํารอน การแชน้ํา เย็น และการแชน้ํา รอนสลับการแชน้ําเย็น ที่มีตอ

กรดแลคติกในเลือด  และความแคลวคลองวองไว  
 

อุปกรณและวิธีการ 
 

อุปกรณ 
อุปกรณที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  1. เครื่องวิเคราะหระดับความเขมขนของกรดแลคติกในเลือด 

Accusport  2. แผนวิเคราะหความเขมขนของกรดแลคติกในเลือด BM Lactate  3. เครื่องเจาะเลือด พรอมเข็ม 

(เบอร 1488490) ยี่หอ Softclix  4. เครื่องบันทึกอัตราการเตนของหัวใจ ยี่หอ Polar รุน Sport Tester  5. นาฬิกา

จับเวลา ยี่หอ Casio  6. ถังน้ําขนาด 200 ลิตร  7. สําลี แอลกอฮอล และถุงมือยาง  8. เครื่องวัดอุณหภูมิกาย

และวัดอุณหภูมิน้ํา  9. ใบบันทึกผล และตลับเมตรวัดระยะทาง 

 

วิธีการ 
1. กลุมตัวอยาง 15 คน ทําเจาะเลือดหาความเขมขนของกรดแลคติกขณะพักและทําการทดสอบความ

แคลวคลองวองไว แลวนั่งพัก 10 นาที 

2. หลังจากนั้นใหกลุมตัวอยางทําการออกกําลังกายแบบไมตอเนื่องดวยโปรแกรมการทดสอบ โย-โย 

ตอดวยทําการเจาะเลือดทันที และปฏิบัติวิธีการพักฟน ดังนี้ 

2.1 วิธีการนั่งพักในอุณหภูมิปกติ 15 นาที  

2.2 วิธีการแชน้ํารอน (40±1OC) แชน้ํารอน 3 นาที ออกมานั่งพัก 1 นาที สลับกันจนครบ 15 นาที  

2.3 วิธีการแชน้ําเย็น (10±1OC)  แชน้ําเย็น 3 นาที ออกมานั่งพัก 1 นาที สลับกันจนครบ 15 นาที  

2.4 วิธีการแชน้ํารอน (40±1OC) สลับการแชน้ําเย็น (10±1OC)   โดยจะใหการแชน้ํารอน 3 นาที สลับ

การแชน้ําเย็น 1 นาที ไปจนครบ 15 นาที  

แตละวิธีหางกัน 1 สัปดาห 

3. ทําการเจาะเลือดทันที และทดสอบความแคลวคลองวองไว  

4. วิเคราะหผลทางสถิติดวย One – way ANOVA ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะ

นํามาเปรียบเทียบความแตกตางรายคู ดวยวิธีการของ Tukey (p<.05) 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
 

1. ปริมาณกรดแลคติก 

 
Note: *Significant differences from sit-rest (p<0.05). 
              aSignificant differences from cold water immersion (p<0.05). 

Figure 1 The average of lactic acid level in blood measured at pre exercise, after exercise and post- 
 treatment at 15 minute of four treatments: sit rest, hot water immersion, cold water  
 immersion and alternating hot-cold water immersion, respectively. 
 

จากการวิเคราะหปริมาณกรดแลคติกในเลือดกอนการออกกําลังกาย พบวาไมมีความแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และหลังการออกกําลังกาย พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (p<0.05) และหลังการพักฟนใน นาทีที่ 15 การแชน้ําเย็น และการแชน้ํารอนสลับการ แชน้ําเย็น พบวามี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) การนั่งพักมีคาเฉลี่ยอยูที่ 9.32±2.34 มิลลิโมล/ลิตร  การ

แชน้ํารอนมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.85±3.85 มิลลิโมล/ลิตร การแชน้ํา เย็นมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.69±1.17 มิลลิโมล/ลิตร 

และวิธีการแชน้ํารอนสลับการแชน้ําเย็นมีคาเฉลี่ยอยู ที่ 2.98±1.09 มิลลิโมล/ลิตร โดยปริมาณกรดแลคติกใน

เลือด ภายหลังการพักฟน ดวยการนั่งพัก การแช   น้ํารอน การแชน้ําเย็น และการแชน้ํารอนสลับการแชน้ําเย็น 

พบวาปริมาณกรดแลคติกในเลือดมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) การพักฟนดวยวิธีการแช

น้ํารอนสลับการแชน้ําเย็น เปนวิธีที่ลดปริมาณกรดแลคติกไดดีกวาการนั่งพัก การแชน้ํารอน และการแชน้ําเย็น 

เพราะการแชน้ํารอนสลับ การแชน้ําเย็น สงผลตอสรีรวิทยาของระบบกลามเนื้อ และระบบหัวใจไหลเวียนเลือด

ทันทีที่มีการพักฟน ซึ่งน้ํารอนหรือน้ําเย็นเปนตัวกระตุนตอระบบควบคุมอุณหภูมิ (thermoregulatory system) 

อาศัยระบบประสาทหลายสวน เปนการทํางานแบบรีเฟล็กซ หรือกึ่งรีเฟล็กซ (semi-reflex) ที่มีความรอนหรือ

ความเย็นเปนตัวกระตุนจากภายนอกทําใหเกิดการตอบสนอง ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานสรีรวิทยาภายใน

รางกาย ตัวรับ (receptor) แบงเปน ตัวรับที่ผิว ชนิดรับรูความรอน เปนเสนประสาทชนิด C small myelinated 

fiber จะสงความรูสึกไปที่ตัวรับสวนลึกไดแกเซลลประสาทที่ไวตอความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่อวัยวะ

ภายใน เชน ตับ อวัยวะในชองทอง ไขสันหลัง และสมอง โดยเฉพาะที่ Hypothelamus ซึ่งเปนศูนยประมวล

ขอมูล (integrating center) มีสวนรับรูและปรับอุณหภูมิกาย โดยเฉพาะที่ preoptic region สงผลทําให

อุณหภูมิในรางกายสูงขึ้น หลอดเลือดฝอยมีการขยายตัว (vasodilation) เลือดมีการไหลเวียนไดดีขึ้นมีการขนสง
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กรดแลคติกที่เกิดขึ้น หลังการออกกําลังกายไปขับทิ้งหรือเปล่ียนเปนพลังงานที่ตับไดเร็วขึ้น และเมื่อสลับกับน้ํา

เย็นตัวรับ (receptor) แบงเปน ตัวรับที่ผิว (cotaneous หรือperipheral thermoreceptor) อยูที่ผิวหนังชนิดรับรู

คาวมเย็น (cold thermoreceptor) เปนเสนประสาทชนิด Aδ small myelinated fiber การลดอุณหภูมิของ

กลามเนื้อและทําใหหลอดเลือดเกิดการหดตัว (vasoconstriction) ทําใหของเสียถูกขับออกมาสูกระแสเลือดได

เร็วขึ้น (สุพัตรา. 2550) สอดคลองกับ Morton et al. (2007) ไดศึกษาผลของการแชน้ําที่มีความแตกตางตอ 

พลาสมาแลคติกหลังการออกกําลังกายอยางหนักแบบไมใชออกซิเจน พบวา การแชตัวในน้ํารอน (36 องศา

เซลเซียส) สลับกับแชตัวในน้ําเย็น (12 องศาเซลเซียส) มีอัตราการลดลงของพลาสมาแลคติกดีกวา การนั่งพัก

เฉย ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 สอดคลองกับ Bonham et al. (2006) ไดศึกษาผลของการใช

ความแตกตาง ของน้ําในการฟนตัวหนึ่งชั่วโมงหลังการออกกําลังกายตอสมรรถภาพการเลนกีฬาเนทบอล พบวา 

ผลของการใชความแตกตางของน้ําในการฟนตัวหนึ่งชั่วโมงหลังการออกกําลังกาย ทําใหสามารถลดปริมาณกรด

แลคติกไดดีกวาการแชน้ําเย็น และการแชน้ํารอน 
 

2. ความแคลวคลองวองไว 

 ความแคลวคลองวองไวกอนการออกกําลังกาย พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(P>0.05) หลังการพักฟนในนาทีที่ 15 พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ของวิธีการ

พักฟนทั้ง 4 วิธี วิธีการนั่งพักมีคาเฉลี่ยอยูที่ 16.80±0.56 วินาที วิธีการแชน้ํารอนมีคาเฉลี่ยอยูที่ 15.97±0.74 

วินาที วิธีการแชน้ําเย็นมีคาเฉลี่ยอยูที่ 16.78±0.77 วินาที และวิธีการแชน้ํารอนสลับการแชน้ําเย็นมีคาเฉลี่ยอยู

ที่ 16.19±0.47 วินาที ซึ่งเปนวิธีที่ทําใหความแคลวคลองวองไวมีสถิติที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกอนการ

ออกกําลังกาย ผลที่ไดนํามาแสดงโดยใชกราฟดังนี้ 

 
  Note: b=after exercise, a=post-recovery at 15 min.*=Significant differences level at p<0.05. 

  Note: aSignificant differences from sit-rest (p<0.05). 
bSignificant differences from hot water immersion (p<0.05). 

Figure 2.  The average the agility performance evaluated at pre exercise and post-treatment at  
 15 minute of four treatments: sit rest, hot water immersion, cold water immersion and 
 alternating hot-cold water immersion, respectively. 
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โดยการแชน้ําเย็นสามารถลดกรดแลคติกไดในปริมาณไกลเคียงกับการแชน้ํารอน หรือการแชน้ํารอน

สลับการแชน้ําเย็นก็จริง แตอุณหภูมิของน้ําที่มีความเย็นที่ 10±1 องศาเซลเซียส นั้นมีผลตอกลามเนื้อทําให

ความตึงตัวมากขึ้น ความสามารถในการหดตัวและคลายตัวของกลามเนื้อลดลงไปอันเปนผลทําใหนักกีฬาไม

สามารถตอบสนองตอกิจกรรมที่ตองใชความแคลวคลองวองไวไดดีเทาที่ควร โดยนอกจากจะมีผลตอกลามเนื้อที่

ทํางานโดยตรง กันยา (2543) กลาววา ความเย็นสามารถเปลี่ยนความเร็วในการนําพลังประสาท และการ

ทํางานของจุดประสาน(synaptic activity) ของเสนประสาทรอบนอกได การลดลงของอุณหภูมิเสนประสาท จะ

มีความสัมพันธกับการลดลงในความเร็วของการนําพลังประสาทของเสนประสาทรับความรูสึก และเสนประสาท

ยนต หรือจนถึงกับไมสามารถนําพลังประสาทได การสงพลังประสาทผานจุดประสาน สามารถถูกหนวงเหนี่ยว

หรือถูกยับยั้งได สอดคลองกับ Zankel (1996) ซึ่งไดศึกษาผลของความเย็นตอความเร็วในการนําพลังประสาท

ของเสนประสาทอัลนาร พบวา ความเร็วของการนําพลังประสาทมีความเร็วลดลงเฉลี่ย 6 เปอรเซ็นต นอกจากนี้ 

Zankel (1996) พบวา ความเย็นสามารถเปลี่ยนอัตราการไหลของไอออนผานเยื่อหุมเซลลได ดวยเหตุนี้ จึงทําให

วิธีการแชน้ําเย็นมีคาเฉลี่ยของสถิติในการวิ่งทดสอบสมถรรภาพดานความแคลวคลองวองไวชาที่สุด สอดคลอง

กับ Vaile et al. (2007) ไดเปรียบเทียบผลของการรักษา 3 วิธีคือ การแชน้ํารอน การแชน้ําเย็น และการแชน้ํา

รอนสลับการแชน้ําเย็น พบวาการแชน้ํารอน และการแชน้ํารอนสลับการแชน้ําเย็น ภายหลังการออกกําลัง 

สามารถทําใหแรงและกําลังของกลามเนื้อขาดีขึ้นหลังจากหยุดออกกําลังกาย 

นอกจากผลของกรดแลคติก และความแคลวคลองวองไวแลวในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดเก็บผลของ

อุณหภูมิกายขณะพักฟน และอัตราการเตนของหัวใวดวย ซึ่งผลของอุณหภูมิกาย พบวา หลังการออกกําลังกาย

การพักฟนนาทีที่ 4 และ 8 ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) สวนขณะการพักฟนใน

นาทีที่ 12 และ 15 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยการที่อุณหภูมิกายดวยวิธีการแช

น้ํารอนสลับการแชน้ําเย็น กับวิธีการแชน้ํารอนมีอุณหภูมิกายสูงกวา วิธีการแชน้ําเย็น กับวิธีการนั่งพัก มีผลทํา

ใหกลามเนื้อสามารถหดตัวไดเปนอยางดี เนื่องจากกลามเนื้ออยูในอุณหภูมิกายที่เหมาะสมจากผลของน้ํารอน 

ซึ่งเปนอีกหนึ่งปจจัยที่ทําใหวิธีการแชน้ํารอนสลับการแชน้ําเย็น กับวิธีการแชน้ํารอนมีความแคลวคลองวองไว

ดีกวา วิธีการแชน้ําเย็น กับวิธีการนั่งพัก สอดคลองกับ Wertz (1998) กลาววา เมื่อกลามเนื้อไดรับความอบอุน

และมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 – 2 องศาเซลเซียส ทําใหมีกําลังการหดตัวและความไวในการตอบสนองตอส่ิงเราดีกวา 

กลามเนื้อมีอุณหภูมิอยูในภาวะธํารงดุล (Homeostasis) ซึ่งการที่อัตราการเตนของหัวใจลดลงเปนอีกหนึ่งปจจัย

ที่สนับสนุนผลของการพักฟนทั้ง 4 วิธี ซึ่งอัตราการเตนของหัวใจนั้นเปนสิ่งหนึ่งที่สามารถชี้วัดถึงสภาพรางกาย 

พบวา วิธีการแชน้ํารอนสลับการแชน้ําเย็นสามารถลดอัตราการเตนของหัวใจลงไดเร็วที่สุด  

 

สรุป 
การวิจัยนี้เปนอีกหนึ่งงานวิจัยที่ยืนยันไดวา วิธีการแชน้ํารอนสลับการแชน้ําเย็น นั้นสามารถลดปริมาณ

ของกรดแลคติก และอัตราการเตนของหัวใจ หลังจากการออกกําลังกายได แลวยังมีผลตอระดับของอุณหภูมิ

กายซึ่งทําใหกลามเนื้อมีอุณหภูมิสูงขึ้นมีผลตอการทํางานของกลามเนื้อมีอุณหภูมิที่พรอมที่จะทํางาน เปรียบ

เหมือนการอบอุนรางกายกอนการออกกําลังกาย ซึ่งทําใหสมรรถภาพดานความแคลวคลองวองไวมีสถิติในการ

วิ่งดีที่สุด   
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