
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

623 

ผลของการอดนอนและการฝกซอมดวยความหนักสูงที่มีตอเวลาปฏกิิริยาและภาวะงวงนอน 
Effect of Sleep Loss and Intensive Training upon Reaction Time and Sleeepiness 

 
พรพล พิมพาพร1 

Phornphon Phimphaphorn1 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการอดนอนและการฝกซอมดวย   

ความหนักสูงที่มีตอเวลาปฏิกิริยาและภาวะงวงนอน กลุมตัวอยางเปนนักกีฬาชาย จากคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่มีอายุระหวาง 19-22 ป จํานวน 40 คน ไดมาจากการสุมอยางงาย แบงออกเปน    

4 กลุมๆ ละ 10 คน กลุมที่ 1 เปนกลุมที่นอนหลับตามปกติและไดรับการฝกซอมตามปกติ กลุมที่ 2 เปนกลุม  

นอนหลับตามปกติและไดรับการฝกซอมดวยความหนักสูง กลุมที่ 3 เปนกลุมอดนอนและไดรับการฝกซอม

ตามปกติ และกลุมที่ 4 เปนกลุมอดนอนและไดรับการฝกซอมดวยความหนักสูง โดยใชเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 

3 สัปดาห แบงออกเปน 2 ชวง ชวงแรกกลุมตัวอยางทุกคนจะนอนหลับตามปกติและไดรับการฝกซอมตามปกติ 

เปนเวลา 2 สัปดาห ชวงที่ 2 ในกลุมที่อดนอน มีการลดจํานวนชั่วโมงในการนอนหลับลง 2 ชั่วโมง เปนเวลา        

1 สัปดาห และในกลุมที่ฝกซอมดวยความหนักสูง ไดรับการฝกซอมดวยความหนักสูง เปนเวลา 1 สัปดาห โดย

กลุมตัวอยางแตละคนถูกทําการทดสอบเวลาปฏิกิริยาและภาวะงวงนอน กอนและหลังการทดลองในชวงที่ 2 แลว

นําผลที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติ โดยใชสถิติ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Pair t-test กําหนดความมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ผลการวิจัยพบวา ในกลุมทดลองที่ 3 และ 4 คาเฉลี่ยของเวลาปฏิกิริยาและภาวะงวงนอน ระหวาง

กอนและหลังการทดลอง มีคาแตกตางกัน จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา การอดนอนและการฝกซอมดวย   

ความหนักสูง (ที่ระดับความหนัก 75-85%VO2max) เปนเวลา 1 สัปดาห มีผลเสียตอการทํางานของระบบ

ประสาทและกลามเนื้อและกอใหเกิดภาวะงวงนอน ซึ่งสงผลใหสมรรถภาพของนักกีฬาลดลงได ในอนาคตควร

ศึกษาเพิ่มเติมในกลุมตัวอยางที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มชวงเวลาที่ศึกษาภาวะอดนอนใหนานขึ้น 

 
ABSTRACT 

 The objectives of this research were to study and compare effects of sleep loss and intensive training 

upon reaction time and sleepiness. The subjects were 40 male athletes from Sports Science Faculty, 

Kasetsart University, aged between 19-22 years old. They were divided equally into four groups by 

simple random sampling. Group 1 was under normal sleep and normal training; Group 2 was under 

normal sleep and intensive training; Group 3 was under sleep loss and normal training, and Group 4 
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was under sleep loss and intensive training. All subjects completed a three-week period of experiment 

which was divided into two phases. In the first phase, subjects completed two weeks of normal sleep and 

normal training. In the second phase, the subjects in sleep loss group were asked to reduce their 

sleep time by 2 hours for one week, while the subjects in intensive training group, were asked to 

increase their training volume and intensity at the same time. All groups were tested for reaction time 

and sleepiness before (pre-test) and after (post-test) second phase. Data were expressed as mean ± 

standard deviation and statistically analyzed using pair t-test. Statistical significance was set at p < 0.05. 

 Results showed that, mean of reaction time and sleepiness were significantly differences 

between pre-test and post-test in Group 3 and 4, but not in Group 1 and 2. The results from the study 

suggest that sleep loss and intensive training adversely affect neuromuscular fitness and sleepiness, 

which ultimately resulting in a decline in physical fitness. Future studies should increased amounts of 

sample size and extended period to investigate longer-term sleep loss effects. 
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คํานํา 

 การนอนหลับเปนความตองการพื้นฐานของมนุษยที่มีความสําคัญและจําเปนตอรางกายอยางมาก 

การนอนหลับไมเพียงแตเปนชวงเวลาเพื่อการพักผอนของรางกายภายหลังจากความเมื่อยลาจากการทํางาน

เทานั้น แตจากการวิจัยทางดานประสาทชีววิทยาไดคนพบวา มีกระบวนการและกิจกรรมที่มีความสําคัญตอชีวิต

และสุขภาพหลายอยางเกิดขึ้น เชน การซอมแซมสวนที่สึกหรอ สงเสริมการเจริญเติบโต มีความสําคัญใน

กระบวนการเรียนรูและความจํา และปรับสภาพรางกายและจิตใจใหสมดุลกับความตึงเครียดตางๆ ที่เกิดขึ้น 

นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมการหลั่งฮอรโมนหลายอยางที่สําคัญในกระบวนการทางสรีรวิทยาของรางกาย เพื่อ

รักษาความสมดุลในการดํารงชีวิตระหวางการนอนหลับ (จิราพร, 2549) 

 ปกติรางกายของคนเรามีความตองการการนอนหลับโดยเฉลี่ยประมาณ 8 ชั่วโมงตอคืน (Ayas et al., 

2003; Carskadon and Dement, 2000) แตจํานวนชั่วโมงของการนอนหลับอาจจะแตกตางไปในแตละบุคคล   

ตามอายุและสภาพการทํางานของรางกาย ถึงแมวาการนอนหลับจะมีความสําคัญตอรางกาย แตในบางครั้ง    

การอดนอนก็เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได และนําไปสูภาวะงวงนอน ซึ่งเปนภาวะที่เกิดจากการทํางานของระบบ

ประสาทสวนกลาง ที่ทําใหรางกายเกิดความตองการการนอนหลับ โดยรางกายจะแสดงออกทางลักษณะทาทาง

ตาง ๆ เชน การหาว ตาเริ่มปด สัปหงกศีรษะ ความรูสึกตัวเริ่มลดลง แตเมื่อรางกายไดรับการนอนหลับพักผอน 

ภาวะงวงนอนก็จะลดลงหรือหายไป ระดับของภาวะงวงนอน จะมีความสัมพันธในทางกลับกันกับจํานวนชั่วโมง

ในการนอนหลับ ซึ่งจะมีความแตกตางในแตละบุคคล โดยผลกระทบตอการอดนอนจะสงผลตอการเพิ่มระดับ

ภาวะงวงนอนในระหวางวัน 

 การที่นักกีฬาจะประสบความสําเร็จในการแขงขันได นอกจากการวางแผนและจัดเตรียมโปรแกรมการ

ฝกซอมใหถูกตองและเหมาะสม เพื่อใหมีสมรรถภาพทางกายที่ดีแลว การนอนหลับพักผอนอยางเพียงพอก็เปน
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ส่ิงจําเปนมากอยางหนึ่งสําหรับนักกีฬา สอดคลองกับสนธยา (2551) ที่ไดเขียนไววา การนอนหลับเปนรูปแบบ

การพักอยางสมบูรณ ซึ่งจะมีผลตอการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาในการที่จะสรางความสามารถในการทํางาน

ของรางกายใหฟนสภาพกลับคืนมา ดังนั้น หากรางกายไมไดรับการนอนหลับพักผอนอยางเพียงพอจะไมสามารถฟน

สภาพจากความเมื่อยลาและปรับสภาพสูความสมบูรณไดอยางเต็มที่ ผลที่ไดรับจากการฝกจะดอยประสิทธิภาพ

ไปหรือไมไดผลสมบูรณตามเปาหมายที่ตองการ  

 จากการวิจัยของ Henaghan (2004) ที่ศึกษาผลของการอดนอนระดับปานกลาง ที่มีตอภาวะงวงนอน

และการทํางานของระบบประสาทและกลามเนื้อ โดยใหกลุมตัวอยางลดจํานวนชั่วโมงในการนอนหลับลง 2 ชั่วโมง

ตอคืน เปนเวลา 7 คืน ผลการวิจัย พบวา หลังจากการอดนอนจะทําใหเกิดภาวะงวงนอนมากขึ้น แตพบวาไมมีผล

ตอการทํางานของระบบประสาทและกลามเนื้อ ทําใหนาสนใจวาถาตองอดนอนในลักษณะนี้ ในขณะที่นักกีฬา

ตองไดรับการฝกซอมดวยความหนักสูงรวมดวย จะมีผลตอรางกายอยางไร โดยในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการอดนอนและการฝกซอมดวยความหนักสูงที่มีตอเวลาปฏิกิริยาและภาวะ

งวงนอน เพื่อนําผลที่ไดไปใชในการจัดโปรแกรมการฝกซอมและการพักใหเหมาะสม เพื่อชวยในการฟนตัวของ

นักกีฬา ซึ่งจะทําใหมีพละกําลังที่จะฝกซอมหรือการแขงขันอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

อุปกรณและวิธีการ 
อุปกรณในการทําวิจัย 

1. ชุดอุปกรณการทดสอบเวลาปฏิกิริยา (Newtest Powertimer SW-300, Finland) 

 2. แบบสอบถามภาวะความผิดปกติของการนอนหลับ Epworth Sleepiness Scale (ESS) ของ Johns 

(1993) 

 3. ลูกล (Treadmill) ยี่หอ SensorMedics ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 4. เครื่องวัดอัตราการเตนของหัวใจ (Heart Rate Monitor) ยี่หอ Polar ผลิตในประเทศฟนแลนด 

  
กลุมตัวอยาง 
 นักกีฬาชายที่มีลักษณะการแขงขันแบบไมตอเนื่อง จากคณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ปการศึกษา 2553 ที่ไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple random sampling) จํานวน 40 คน ซึ่ง

แบงออกเปน 4 กลุมๆละ 10 คน คือ กลุมทดลองที่ 1 การนอนหลับตามปกติและไดรับการฝกซอมตามปกติ กลุม

ทดลองที่ 2 การนอนหลับตามปกติและไดรับการฝกซอมดวยความหนักสูง กลุมทดลองที่ 3 การอดนอนและไดรับ

การฝกซอมตามปกติ และกลุมทดลองที่ 4 การอดนอนและไดรับการฝกซอมดวยความหนักสูง  

เกณฑในการคัดเลือกกลุมตัวอยาง 

เกณฑในการคัดเขา (Inclusion Criteria) 

1. เปนผูที่มีสุขภาพดี จากการตอบแบบประเมินความพรอมกอนออกกาํลังกาย (PAR-Q)  

2. ไดรับการฝกซอมมาอยางนอย 2 ปกอนการทดลอง และไดรับการฝกซอมอยางนอย 3 วันตอสัปดาห 

โดยตองไมไดรับการฝกซอมดวยความหนักสูงในชวง 4 สัปดาหกอนการทดลอง 
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3. มีเวลาการนอนหลับปกติเฉลี่ยคืนละ 7-9 ชั่วโมง และตองไมมีภาวะความผิดปกติของการนอนหลับ 

จากการตอบแบบสอบถาม Epworth Sleepiness Scale (ESS) โดยตองไดคะแนนรวมไมเกินกวา 10 คะแนน จาก 

คะแนนเต็ม 24 คะแนน 

4. มีความสมัครใจและสามารถใหความรวมมือไดตลอดจนสิ้นสุดการวิจัยและยินดีทําการลงนามใน

ใบยินยอมเขารวมการวิจัย 

เกณฑในการคัดออก (Exclusion Criteria) 

1. กลุมตัวอยางเกิดเหตุสุดวิสัยที่ทําใหไมสามารถเขารวมการวิจัยตอได เชน มีอาการ เจ็บปวย เกิด

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เปนตน 

2. กลุมตัวอยางไมสมัครใจเขารวมการวจิัยตอ 

  
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ แตละกลุมจะใชเวลาในการทดลองประมาณ 3 สัปดาห ซึ่งจะแบงออกเปน 2 ชวง 

โดยชวงที่ 1 จะใชเวลา 14 วัน และชวงที่ 2 จะใชเวลา 8 วัน (รูปท่ี 1) 

 

         ชวงที่ 1                 ชวงที่ 2 

 

รูปที่ 1  แสดงระยะเวลาในการเก็บขอมูล (B: Baseline, T1: Pre-test, T2: Post-test) 

 

 เนื่องจากขอจาํกัดในการดําเนินการเก็บขอมลูไมสามารถกระทําไดในชวงเวลาเดียวกันทั้งหมด ผูวิจัย

จึงออกแบบใหเหลื่อมเวลากันในการเก็บขอมลูวิจัย โดยจะแบงออกเปน 8 กลุมยอย กลุมละ 5 คน 

 1. กอนการทดลองชวงที่ 1 (Baseline) จะบันทึกอายุ ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูงของกลุมตัวอยาง และ

ทดสอบปริมาณการใชออกซิเจนสูงสุด (VO2max) โดยวิธี Incremental Exercise Test โดยใชลูวิ่งควบคูกับการ

ใชเครื่องวิเคราะหกาซตามงานวิจัยของ Brovo et al. (2008) เพื่อใชเปนคาพื้นฐานสําหรับการฝกซอม 

 2. ในชวงที่ 1 กลุมตัวอยางจะปฏิบัติเหมือนกันทุกคน โดยในชวงเย็นจะใหฝกซอมดวยการวิ่งบนลูกล โดย

ความหนักของการฝกซอมจะมีการสลับกันระหวางความหนักต่ํา (40 % VO2max เปนเวลา 25 นาที) ความหนัก

ปานกลาง (60 % VO2max เปนเวลา 30 นาที) และความหนักสูง (75-85 % VO2max เปนเวลา 45-55 นาที) และ

ตามดวยการพัก ซึ่งเริ่มตนวงจรการฝกซอมจากความหนักต่ําขึ้นไปสูง และใหกลุมตัวอยางเขานอนและตื่นนอน

ตามเวลาปกติ โดยในชวงที่ 1 จะใชเวลา 14 วัน ทั้งนี้เพื่อเปนการควบคุมและปรับระดับของการฝกซอม และการ

นอนหลับของกลุมตัวอยางแตละคน กอนที่จะไดรับ treatment ที่แตกตางกันออกไป  

 3. กอนการทดลองชวงที่ 2 (Pre-test) กลุมตัวอยางจะทําการทดสอบเวลาปฏิกิริยาตลอดราง (Whole 

body) แบบมีตัวเลือก (Selection reaction time test) ดวยชุดอุปกรณการทดสอบ Newtest Powertimer SW-300 

โดยใหผูถูกทดสอบยืนบนเสื่อรับสัญญาณ เมื่อไดรับสัญญาณ (แสงไฟ) ใหกระโดดออกจากเสื่อรับสัญญาณตาม

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T1 1 2 3 4 5 6 7 8 T2 
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ทิศทางของสัญญาณไฟผาน Speed light ใหเร็วที่สุด จะทําการทดสอบทั้งหมด 7-8 ครั้ง ตามการสุมการให

สัญญาณจากเครื่องวัด โดยจะใชเวลาเฉลี่ยของการทดสอบ 3 คร้ังแรกที่ไปทางดานซายและ 3 คร้ังแรกที่ไปทาง

ดานขวา รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยจะทําการทดสอบในชวงเชา ตั้งแตเวลา 7.30-8.00 น. และทําการตอบแบบสอบถาม

ภาวะงวงนอนในสัปดาหที่ผานมา ดวยแบบทดสอบหาภาวะความผิดปกติของการนอนหลับ (Epworth 

Sleepiness Scale: ESS) ซึ่งเปนแบบสอบถามที่ใชวัดภาวะความงวงนอนในตอนกลางวัน ซึ่งเปนคําถามสั้น ๆ 

จํานวน 8 ขอตามสถานการณตางๆ ซึ่งแบงคะแนนออกเปน 0-3 คะแนน คะแนนรวม 24 คะแนน โดยที่ความงวง

ระดับปกติเทากับ 0-10 คะแนน ความงวงระดับนอย เทากับ 11-15 คะแนน ความงวงระดับมาก มากกวา 15 

คะแนน 

 4. ในชวงที่ 2 จะใชเวลา 8 วัน โดยแตละกลุมจะไดรับ Treatment แตกตางกันออกไปดังนี้  

 กลุมทดลองที่ 1 การนอนหลับตามปกติและไดรับการฝกซอมตามปกติ กลุมตัวอยางจะปฏิบัติ

เชนเดียวกับในชวงที่ 1 โดยใหเขานอนและตื่นนอนตามเวลาปกติ และฝกซอมดวยการวิ่งบนลูกล  

 กลุมทดลองที่ 2 การนอนหลับตามปกติและไดรับการฝกซอมดวยความหนักสูง กลุมตัวอยางจะเขา

นอนและตื่นนอนตามเวลาปกติ และฝกซอมดวยการวิ่งบนลูกลที่ระดับความหนักสูงติดตอกัน เปนเวลา 7 วัน 

 กลุมทดลองที่ 3 การอดนอนและไดรับการฝกซอมตามปกติ กลุมตัวอยางจะลดจํานวนชั่วโมงในการ

นอนหลับลง 2 ชั่วโมงในแตละคืน เปนเวลา 7 คืน โดยจะเขานอนชากวาเดิมประมาณ 2 ชั่วโมง แตตื่นนอนตอน

เชาเวลาเดิม และฝกซอมดวยการวิ่งบนลูกล โดยความหนักของการฝกซอมจะปฏิบัติเชนเดียวกับในชวงที่ 1 

 กลุมทดลองที่ 4 การอดนอนและไดรับการฝกซอมดวยความหนักสูง กลุมตัวอยางจะลดจํานวนชั่วโมง

ในการนอนหลับลง 2 ชั่วโมงในแตละคืนเปนเวลา 7 คืน โดยจะเขานอนชากวาเดิมประมาณ 2 ชั่วโมง แตตื่นนอน

ตอนเชาเวลาเดิม และฝกซอมดวยการวิ่งบนลูกลที่ระดับความหนักสูงติดตอกันเปนเวลา 7 วัน 

5. หลังสิ้นสุดการทดลองชวงที่ 2 (Post-test) กลุมตัวอยางจะทําการทดสอบเวลาปฏิกิริยาตลอดราง

แบบมีตัวเลือกและตอบแบบสอบถามภาวะงวงนอนในสัปดาหที่ผานมาอีกครั้ง โดยจะทดสอบในชวงเวลาเดียวกับ

กอนการทดลอง โดยกอนการทดสอบหลังการทดลอง (Post-test) กลุมตัวอยางแตละคนจะไดพักเปนเวลา 1 วัน 
    

ผลและวจิารณผลการวจิยั 

ตารางที ่1  คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของอาย ุน้ําหนัก สวนสูงและปริมาณการใช 

ออกซิเจนสูงสุด (VO2max) ของกลุมทดลองทั้ง 4 กลุม (แสดงคาเปน X  ± S.D.) 

 

กลุม 
อายุ  

(ป) 

น้ําหนัก  

(กิโลกรัม) 

สวนสูง 

(เซนติเมตร) 

VO2max  

(มล./กก./นาที) 

กลุมทดลองที่ 1 20.90 ± 0.99 65.90 ± 8.84 170.60 ± 4.90 38.35 ± 4.42 
กลุมทดลองที่ 2 21.00 ± 0.82 69.50 ± 6.02 172.80 ± 6.02 35.35 ± 3.65 
กลุมทดลองที่ 3 20.90 ± 0.99   69.30 ± 11.30 173.50 ± 7.04 39.04 ± 5.51 
กลุมทดลองที่ 4 20.60 ± 1.17 63.25 ± 9.60 172.60 ± 7.01 40.16 ± 3.67 
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* * * 
* 

a b 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 (a) แสดงคาของเวลาปฏิกิริยาและ (b) ภาวะงวงนอน กอนและหลังการทดลองในแตละกลุมการทดลอง 

* คาเฉลี่ยหลังการทดลอง (post-test) แตกตางจากคาเฉลี่ยกอนการทดลอง (pre-test), P<0.05 

 

เมื่อเปรียบเทียบคาเฉล่ียของเวลาปฏิกิริยาและภาวะงวงนอน ระหวางกอนและหลังการทดลองใน    

แตละกลุม โดยใชสถิติ Pair t-test พบวา คาเฉลี่ยของเวลาปฏิกิริยาและภาวะงวงนอน ภายในกลุมทดลองที่ 3 

และ 4 มีคาแตกตางกัน (P<0.05) โดยกอนการทดลองมีคาเฉลี่ยนอยกวาหลังการทดลอง  

ผลจากการวิจัยที่พบวา คาเฉลี่ยของเวลาปฏิกิริยาและภาวะงวงนอน ระหวางกอนและหลังการทดลอง

ภายในกลุมทดลองที่ 1 (กลุมที่นอนหลับตามปกติและไดรับการฝกซอมตามปกติ) มีคาไมแตกตางกัน (P<0.05) 

แสดงใหเห็นวา การไดรับฝกซอมตามปกติในเวลาเพียง 1 สัปดาหไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของเวลาปฏิกิริยา 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระยะเวลาในการฝกซอมที่ส้ันเกินไป ทําใหการตอบสนองทางสรีรวิทยาของการออกกําลัง

กายไมคอยมีการเปลี่ยนแปลง แตอยางไรก็ตาม พบวา เวลาปฏิกิริยามีแนวโนมในการพัฒนาที่ดีขึ้น และพบวา

ภาวะงวงนอนไมมีความแตกตางกัน แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีการนอนหลับที่เพียงพอ ซึ่งอาจเปนไปไดวา 

ถารางกายมีการนอนหลับพักผอนที่เพียงพอและมีการฝกซอมอยางถูกตองและเหมาะสม จะสงผลใหสมรรถภาพ

ทางกายเพิ่มขึ้นได 

ผลจากการวิจัยที่พบวา คาเฉลี่ยของเวลาปฏิกิริยาและภาวะงวงนอน ระหวางกอนและหลังการทดลอง

ภายในกลุมทดลองที่ 2 (กลุมที่นอนหลับตามปกติและไดรับการฝกซอมดวยความหนักสูง) มีคาไมแตกตางกัน 

(P<0.05) แสดงใหเห็นวา การไดรับฝกซอมดวยความหนักสูงในเวลาเพียง 1 สัปดาหไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลง

ของเวลาปฏิกิริยา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระยะเวลาในการฝกซอมที่ส้ันเกินไป ทําใหการตอบสนองทางสรีรวิทยา

ของการออกกําลังกายไมคอยมีการเปลี่ยนแปลง แตอยางไรก็ตาม พบวา เวลาปฏิกิริยามีแนวโนมเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจ

เปนไปไดวา เมื่อรางกายไดรับการฝกซอมดวยความหนักสูงติดตอกัน สงผลใหความเร็วในกระบวนการสงขอมูล

จากสมองทํางานไดชาลง สงผลใหเกิดความเมื่อยลาของกลามเนื้อ ทําใหแรงที่เกิดจากการหดตัวลดลง สอดคลองกับ 

Mackinnon and Hooper (2000) ที่รายงานไววา นักกีฬาที่เพิ่มปริมาณและความหนักของการฝกซอม อาจจะมี

อาการแสดงของภาวะการฝกมากเกินได เชน เกิดความเมื่อยลา เกิดการเปลี่ยนแปลงทางฮอรโมน และการลดลง

ของสมรรถภาพของกลามเนื้อ ซึ่งอาจจะทําใหความสามารถทางกีฬาลดลงได  

ผลจากการวิจัยที่พบวา คาเฉลี่ยของเวลาปฏิกิริยาและภาวะงวงนอน ระหวางกอนและหลังการทดลอง

ภายในกลุมทดลองที่ 3 (กลุมที่อดนอนและไดรับการฝกซอมตามปกติ) มีคาแตกตางกัน (P<0.05) แสดงใหเห็นวา 
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การอดนอนเปนเวลา 1 สัปดาหสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของเวลาปฏิกิริยา โดยมีการเพิ่มขึ้น แสดงใหเห็นวา  

เมื่อรางกายมีการอดนอน จะทําใหเพิ่มระดับของภาวะงวงนอนในระหวางวัน ซึ่งจะสงผลตอการทํางานของระบบ

ประสาท โดยทําใหรางกายมีการตอบสนองตอส่ิงเราชาลงหรือลดลง ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของ Buck (1975) 

และ Philip et al. (2004) ที่พบวา เวลาปฏิกิริยาจะเพิ่มขึ้นหลังจากรางกายมีการอดนอน  

ผลจากการวิจัยที่พบวา คาเฉลี่ยของเวลาปฏิกิริยาและภาวะงวงนอน ระหวางกอนและหลังการทดลอง

ภายในกลุมทดลองที่ 4 (กลุมที่อดนอนระดับปานกลางและไดรับการฝกซอมดวยความหนักสูง) มีคาแตกตางกัน 

(P<0.05) แสดงใหเห็นวา การอดนอนและไดรับการฝกซอมดวยความหนักสูงในเวลา 1 สัปดาหสงผลตอการ

เปล่ียนแปลงของเวลาปฏิกิริยา โดยมีการเพิ่มขึ้น เมื่อรางกายมีการอดนอน จะทําใหเพิ่มระดับของภาวะงวงนอน

ในระหวางวัน อีกทั้งรางกายตองไดรับการฝกซอมดวยความหนักสูงติดตอกันรวมดวย จึงทําใหเกิดความเมื่อยลา

มากกวาปกติ ซึ่งจะสงผลตอการฟนตัวของกลามเนื้อและมีผลตอการทํางานของระบบประสาท โดยทําใหรางกาย

มีการตอบสนองตอส่ิงเราชาลง ดังที่ ชูศักดิ์ และ กันยา (2536) กลาวไววา ความเมื่อยลาจะทําใหเวลาปฏิกิริยา

ยาวออกไป โดยปกติเมื่อรางกายมีการฝกซอมอยางหนัก รางกายจะมีกระบวนการในการรักษาสมดุลของรางกาย 

โดยใหรางกายมีการพักผอนมากขึ้น แตเมื่อรางกายมีการอดนอน อาจจะทําใหกระบวนการในการฟนสภาพของ

รางกายทํางานไดลดลง ทําใหรางกายเกิดความเมื่อยลาของระบบประสาทและกลามเนื้อเพิ่มมากขึ้น ดังที่ Davis 

(1995) ไดรายงานไววา ความเมื่อยลาของระบบประสาทสวนกลางจะไปขัดขวางหรือจํากัดการสงกระแสประสาท

ของเสนประสาทยนต ทําใหการทํางานของกลามเนื้อลดลง ซึ่งอาจจะเกี่ยวของกับการเพิ่มขึ้นของ Serotonin ในสมอง

ซึ่งเปนสารส่ือประสาทที่มีความสัมพันธกับภาวะงวงนอน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหลานี้อาจจะมีผลตอภาวะตื่นตัว

ของรางกาย สวนความเมื่อยลาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภายในกลามเนื้อนั้น อาจจะเกี่ยวของกับการสง

กระแสประสาทที่บริเวณ Neuromuscular Junction นอยลง สงผลใหการหลั่งสาร Acetylcholine ลดนอยลงดวย 

หรืออาจเกิดจากกลไกการหดตัวของกลามเนื้อ ทําใหเกิดการขัดขวางการทํางานของกลามเนื้อ แรงในการหดตัว

ของกลามเนื้อจึงลดลง (Kirkendall, 2000) 

 
สรุป 

 การอดนอนและการฝกซอมดวยความหนักสูง (ที่ระดับความหนัก 75-85%VO2max) เปนเวลา 1 

สัปดาห มีผลเสียตอการทํางานของระบบประสาทและกลามเนื้อและกอใหเกิดภาวะงวงนอน ซึ่งสงผลให

สมรรถภาพของนักกีฬาลดลงได ในอนาคตควรศึกษาเพิ่มเติมในกลุมตัวอยางที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มชวงเวลาที่ศึกษา

ภาวะอดนอนใหนานขึ้น 
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