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บทคัดย่อ
บทความวิชาการ การออกกาลังกายเพิ่มความแข็งแรงให้หัวใจ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้
ความรู้ที่เกี่ยวกับออกกาลังกายในการป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน มะเร็งเต้านมและมะเร็งลาไส้ใหญ่ ภาวะซึมเศร้าและโรค
กระดูกพรุนประเภทการออกกาลังกายที่จะทาให้เพิ่มประสิทธิภาพการทางานของหัวใจให้แข็งแรง
ควรเป็นการออกกาลังกายแบบแอโรบิกซึ่งเป็นการออกกาลังกายอย่างต่อเนื่องโดยใช้ออกซิเจนเผา
ผลาญจนเกิดพลังงานให้กับ กล้ ามเนื้อมัดต่างๆ กระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต เช่น การเดินเร็ว
การวิ่ง เต้นแอโรบิก วิ่งมาราธอน มีกระบวนการสังเคราะห์ที่สร้างพลังงานเร่งด่วนของเซลล์ ให้กับ
ระบบกล้ามเนื้อเรียกว่า เอทีพี พลังงานที่ได้เกิดจากการสังเคราะห์ออกซิเจนที่มากับเลือดร่วมกับ
สารอาหารโมเลกุลเดี่ยวคือ กลูโคส จึงทาให้ระบบกล้ามเนื้อมีพลั งงานในการออกกาลังกายอย่าง
ต่อเนื่องการออกกาลังกายสัมพันธ์กับดัชนีมวลกาย การอบอุ่นร่างกาย การเลือกประเภทกีฬา
ความถี่ในการออกกาลังกายและระยะเวลาการออกกาลังกายแต่ละครั้ง ถ้าเป้าหมายของการออก
กาลังกายเปลี่ ยนไปจากเพิ่มความแข็งแรงหั วใจ เป็นการเพิ่มน้าหนักหรือลดน้าหนัก สิ่งที่ควร
คานึงถึงคือ วินัยของผู้ออกกาลังกาย ซึ่งจะต้องควบคุมให้มีความต่อเนื่อง รวมทั้งการควบคุมการ
บริโภคอาหารให้มีคุณภาพอย่างเหมาะสม
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Abstract
Academic article Exercise adds strength to the heart. The objective was
knowledge about exercise to prevent the occurrence of hypertension, coronary
heart disease, stroke, diabetes, breast cancer and colon cancer, depression and
osteoporosis. The type of exercise that will increase the performance of the heart
was strong. Aerobic or cardio exercises were continuous exercise. By using the
oxygen to burn until the energy for various bundle muscles Stimulate the
circulatory system such as brisk walking, jogging, aerobic dance, marathon.
There was a synthesis process that generates energy for the musculoskeletal
system, called Adenosine triphosphate. The energy generated by the synthesis of
oxygen that comes with the blood together with a single molecular nutrient was
glucose, thus allowing the muscular system to have energy to exercise
continuously. Exercise related to body mass index,Warming up, Cool down
andsports type.The goal of the exercise was changed from strengthening the heart
toweight losswhich must be controlled and discipline of fitness to be continuous
Including controlling the quality of food to be appropriately quality.
Keywords: aerobic exercise, anaerobic exercise, cardio exercise
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บทนา
องค์การอนามัยโลก ให้ความหมาย การออกกาลังกาย (Exercise) คือ การเคลื่อนไหว
ร่างกายใด ๆ ที่เกิดจากกล้ามเนื้อโครงร่างที่ต้องใช้พลังงาน การไม่ออกกาลังกาย (ขาดการออก
กาลังกาย) ถูกระบุว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับที่สี่สาหรับการตายทั่วโลก (6% ของการเสียชีวิตทั่วโลก
จะเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งลาไส้ใหญ่ 21-25% โรคเบาหวาน 27% และ
โรคหัวใจขาดเลือด 30% (World Health Organization, 2018) การออกกาลังกายในระดับปาน
กลางและใช้เ วลาอย่ า งเพีย งพอ และเลื อกประเภทกิจ กรรมทางกาย (Physical Activity)
ให้เหมาะสมกับวัย จะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอด
เลือดสมอง โรคเบาหวาน มะเร็งเต้านม และมะเร็งลาไส้ใหญ่ ภาวะซึมเศร้าและปรับปรุงกระดูก
อีกทั้งยังเป็นปัจจัยสาคัญของการใช้พลังงานและเป็นพื้นฐานของการควบคุมน้าหนัก ทั้งการเพิ่ม
และการลดน้าหนัก (World Health Organization, 2018)
สาหรับประเทศไทย อัตราตายของคนไทยภาพรวมมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยมาตั้งแต่ ปี 2546
(อัตรา 6.1 ต่อประชากร 1,000 คน) ปี2560 (อัตรา 7.0 ต่อประชากร 1,000 คน) และสาเหตุการ
ตาย จากข้อมูลมรณบัตรในปี พ .ศ.2560 ได้แก่ โรคมะเร็งทุกชนิด โรคหลอดเลือดในสมอง
ปอดอักเสบ และโรคหัวใจขาดเลือด (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน, 2560) ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าตกใจ
สาหรั บ คนไทย ในยุค 4.0 มักไม่ส นใจต่อกิจกรรมทางกายหรือการออกกาลั งกาย รวมทั้งการ
บริโภคอาหารตามความอยากของตัวเอง ส่วนใหญ่เป็นอาหารขยะ (Junk food) ที่ให้พลังงานสูง
แต่ คุ ณ ค่ า ทางอาหารต่ า จนท าให้ ร่ า งกายมี ก ารปรั บ สภาพความสมดุ ล อย่ า งหนั ก เกิ ด การ
เสื่อมสภาพและการผิดปกติของเซลล์ ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคมะเร็ง Sjogren (2018) ศึกษา
มุมมองด้านปัจจัยที่มีผลต่อการออกกาลังกายกลางแจ้งในหมู่ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ ในภาคใต้ของ
สวี เ ดน ผลการวิ จั ย พบว่า การมี อิ ส ระในกิ จ กรรมทางกายและมีสุ ข ภาพดีพ อ สามารถจัด การ
สุขอนามัยส่วนบุคคลและชุมชนได้ โดยเฉพาะในกิจกรรมการเดินออกกาลังกายเป็นปัจจัยสาคัญ
ที่สุ ด ในการร่ว มกันทากิจ กรรมกลางแจ้งส าหรับทั้งชายและหญิง ควรมีการปรับปรุงเกี่ยวกับ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ผู้สูงอายุโดยคาแนะนาของบุคลากรทางการแพทย์และควรมีการวางแผน
ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ การส่งเสริมการพักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่กลางแจ้งที่มีผลกระทบต่อการฟื้นฟู
สภาพความเป็ น อยู่ ที่ดีต้องมุ่งเน้นไปที่กิจ กรรมที่น่าสนใจและราคาไม่แพงสาหรับคนส่ วนใหญ่
ณัฐ กฤษฏ์ (2561) ศึกษาวิจั ย ตาบลต้น แบบการพัฒนากิจกรรมนันทนาการสร้างเสริมสุ ขภาพ
ผู้ สู งอายุ อย่ างมีความสุ ข ตาบลบ่ อเหล็ กลอง อาเภอลอง จังหวัดแพร่ พบว่า ผู้ สู งอายุมีความ
ความสุขเพิ่มขึ้น หลังการทดลองโปรแกรมกิจ กรรมนันทนาการสร้างเสริมสุขภาพที่ผสมผสาน
กิ จ กรรมการยื ด เหยี ย ดกล้ า มเนื้ อ มั ด เล็ ก เช่ น การจั ก สานไม้ ไ ผ่ เ ครื่ อ งใช้ ใ นครั ว เรื อ นด้ ว ยมื อ
กิจกรรมนันทนาการฟ้อนประยุกต์ 9 ช่องกับการฟ้อนพื้นบ้านบ่อเหล็กลอง 5 ท่า ได้แก่ ท่าฟ้อน
สาวงาม ท่าฟ้อนยกเข่า ท่าฟ้อนสะบัดมือ ท่าฟ้อนตุ้มบิด ท่าฟ้อนเกิ้งตะวัน ทาให้กล้ามเนื้อมีความ
อดทนและแข็งแรงเพิ่มขึ้น พัทธนันท์ (2561) ศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
ผลการวิจัย พบว่า การออกกาลังกาย การออกแรงเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการ
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ป่วยด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.05) การป่วย
ด้วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน พบกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิง มีโอกาสเสี่ยงต่อการ
ป่ ว ยเป็ น โรคความดั น โลหิ ต สู ง และโรคเบาหวานเป็ น 1.63 เท่ า ของเพศชาย บทความนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอความรู้ที่เกี่ยวกับการออกกาลังกายอย่างไรที่จะทาให้เพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานของหัวใจ ประเภทการออกกาลังกาย รวมทั้งออกกาลังกายอย่างไรเพื่อป้องกันการเกิด
โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน มะเร็งเต้านม
มะเร็งลาไส้ใหญ่ ภาวะซึมเศร้า และโรคกระดูกพรุน
ประเภทการออกกาลังกาย
การออกกาลังกายที่จะทาให้เพิ่มประสิทธิภาพการทางานของหัวใจคือ การออกกาลังกาย
แบบแอโรบิ ก ซึ่ งหลายคนก็ คงจะเข้ า ใจว่ า คือ การเต้ น แอโรบิก ซึ่ง ในความเป็ น จริง แล้ ว ไม่ ใ ช่
การออกก าลั ง กายแบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภท 1) การออกก าลั ง กายแบบแอโรบิ ก (Aerobic
Exercise) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Cardio คือ การออกกาลังกายอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา
หนึ่งและใช้ออกซิเจนไปช่วยเผาผลาญสารอาหารที่เรากิน จนเกิดพลังงานให้กับกล้ามเนื้อมัดต่างๆ
กระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิ ต ระบบเผาผลาญ เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อหั วใจให้ แข็งแรง เช่น
การเดิ น เร็ ว การวิ่ง เต้น แอโรบิ ก ฟุตบอล และอื่นๆ 2) การออกกาลั งกายแบบแอนแอโรบิ ก
(Anaerobic Exercise) คือ การออกกาลังกายที่ไม่ต้องการออกซิเจนในการเผาผลาญสารอาหาร
ให้เกิดพลังงาน ในการสร้างพลังงานของกล้ามเนื้อ เซลล์ไม่สามารถใช้สารอาหารสร้างพลังงาน
เป็นกีฬาที่ปฏิบัติในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เช่น การวิ่งระยะสั้น การว่ายน้าระยะสั้น การเล่นกล้ามใน
แต่ละเซท ซึ่งเมื่อใช้พลังงานไปในช่วงเวลาหนึ่งพลังงานที่สะสมก็จะหมด หลังจากนั้นหากยังออก
กาลังกายต่อไปร่างกายจะได้พลังงานมาจากการสลายไกลโคเจน (Glycogen) แทนพลังงานสะสม
(Rogers, 2008)
กระบวนการสร้างพลังงาน
การออกกาลังกายแบบแอโรบิก เป็นการออกกาลังกายที่ดีที่สุดต่อหัวใจ ร่างกายและ
กล้ามเนื้อต่างๆจาเป็นต้องใช้พลังงาน (หน่วยวัดเป็นแคลอรี่ ) สาหรับการออกกาลังกายในแต่ละ
ครั้ง กระบวนการที่สร้างพลังงาน เรียกว่า เอทีพี (ATP = Adenosine triphosphate) หรือ
เรียกว่าพลังงานเร่งด่วนของเซลล์ (Encyclopaedia, 2018) เปรียบเสมือนน้ามันที่ทาให้เกิดการ
สตาร์ทในเครื่องยนต์ คือ เอทีพีจะสลายตัวเป็นพลังงานให้กับกล้ามเนื้อ พลังงานที่ได้เกิดจากเอทีพี
จะสังเคราะห์ออกซิเจนที่มากับเลือด ร่วมกับสารอาหารสาคัญที่ให้พลังงานย่ อยเป็นโมเลกุล เช่น
กลู โ คส (Glucose : เป็ น น้ าตาลประเภท Monosaccharide มีความส าคั ญที่สุ ด ในกลุ่ ม
คาร์โบไฮเดรตด้วยกัน เซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดใช้กลูโคสเป็นแหล่งพลังงาน) จึงทาให้กล้ามเนื้อมี
พลังงานในการออกกาลังกาย โดยเฉพาะการวิ่งมาราธอน ระยะทางไกลๆ การรับออกซิเจนจาก
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การหายใจที่เป็ นจั งหวะสอดรั บกับ การก้าวเท้าวิ่ง เป็นสิ่ งที่นักกรีฑาอาชีพนาไปใช้ในปัจจุบัน
(Starr, 1992)
อัตราการเต้นของหัวใจในการออกกาลังกาย
การออกกาลังกายทุกครั้ง หัวใจต้องทางานอย่างหนัก ผู้ที่ออกกาลังกายควรคานึงถึง 2
ประการคือ อัตราการเต้นหัวใจสูงสุด (Maximum Heart Rate) และเป้าหมายอัตราการเต้นของ
หัวใจที่ผู้ออกกาลังกายควรพยายามทาให้ได้ในการออกกาลังกายแต่ละครั้ง (Target Heart Rate
Zone) วิธีการวัดที่เส้นเลือด บริเวณข้อมือ และลาคอ อัตราการเต้นหัวใจขณะพักโดยเฉลี่ยอยู่ที่
ประมาณ 70 ถึง 72 ครั้งต่อนาที ค่าเฉลี่ยของผู้ชายอยู่ที่ 60 ถึง 70 ครั้งต่อนาที และค่าเฉลี่ยของ
ผู้หญิงอยู่ ที่ 72 ถึง 80 ครั้ งต่อนาที แต่ถ้าเราออกกาลังกาย อัตราการเต้นหั วใจต้องเพิ่มขึ้น
การคานวณหาอั ต ราการเต้น ของหั ว ใจสู ง สุ ดนั้ น ทาได้ ง่ า ย ๆ คื อ เอาอายุ มาลบออกจาก 220
ส่วนเป้าหมายอัตราการเต้นของหัวใจ จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 50 - 75 ของอัตราการเต้นของ
หัวใจสูงสุด ตัวอย่างเช่น สมมติคุณอายุ 50 ปี อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดของคุณจะอยู่ที่ 170
ครั้ งต่อนาที เป้ า หมายอัต ราการเต้น ของหั ว ใจ คือ 85 – 127.5 ครั้งต่อนาที ตัว เลขนี้จะเป็ น
เป้าหมายในการออกกาลังกายทุก ๆ ครั้งของคุณ (ปรียาลักษณ์, 2553)
วิธีการออกกาลังกายที่ส่งผลดีต่อหัวใจ
การออกกาลังกายที่เหมาะสมกับตัวเองนั้น มีประเด็นสาคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับร่างกายของ
เราดังนี้
1) ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) โดยการคานวณจากสูตร น้าหนัก
(กิโลกรัม) /ส่วนสูง (เมตร) 2 แล้วนามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ขององค์การอนามัยโลก
2) ค่าBMI <18.5 (น้าหนักน้อย), ค่าBMI=18.5-24.9 (ปกติ), ค่า BMI=25-29.9
(น้าหนักเกิน), ค่า BMI>30 (อ้วน) ดังแสดง ภาพที่ 1

ที่มา : WHO, 1998
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3) การอบอุ่นร่างกายก่อนออกกาลังกาย (Warm up) ควรทาทุกครั้งๆละประมาณ 5-10
นาที เพื่อเป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมกับกิจกรรมทางร่างกาย และหลัง ออกกาลัง
กาย (Cool down) เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ประมาณ 5-10 นาที
4) เลื อ กประเภทกีฬ าการออกกาลั งกายแบบแอโรบิก (Aerobic Exercise/Cardio
Exercise) ให้เหมาะกับอายุ ความชอบ ทักษะความสามารถในการเล่นกีฬาที่สามารถ
เล่นได้นานจะทาให้ไม่รู้สึกเบื่อ เช่น การเดินเร็ว วิ่ง จักรยาน ฟุตบอล และอื่นๆ
5) ระดับความหนักของการออกกาลังกาย ควรคานึงประกอบกัน ผู้ที่เริ่มต้นออกกาลังกาย
ควรเลือกออกกาลังกายที่ระดับปานกลาง เช่น การเดินเร็ว และวิ่งเหยาะ
6) ความถี่ในการออกกาลังกาย (Frequency) ค่าเฉลี่ยดีที่สุด 3-5 วันต่อสัปดาห์
7) ระยะเวลาของการออกกาลั งกาย (Time) เวลาที่ใช้ออกกาลั งกายจะสั มพันธ์กับ
ค่า BMI ของตัวเรา เนื่องจากระยะเวลาจะทาให้การไหลเวียนของโลหิตดี หัวใจมีอัตรา
การเต้นสูงสุด ดังนั้นค่า BMI (ปกติ) ต้องใช้เวลาการออกกาลังกาย 30 นาที/วัน
ค่า BMI (น้าหนักน้อย) และ (น้าหนักเกิน) ใช้เวลาการออกกาลังกาย 60 นาที/วัน และ
ค่า BMI (อ้วน) ใช้เวลาการออกกาลังกาย>90 นาที/วัน
สรุป
การออกกาลังกายเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของหัวใจ และป้องกัน
การเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน มะเร็งเต้า
นม มะเร็งลาไส้ใหญ่ ภาวะซึมเศร้า และโรคกระดูกพรุน ต้องเป็น การออกกาลังกายแบบแอโรบิก
(Aerobic Exercise) หรือ Cardio Exercise ซึ่งสัมพันธ์กับความถี่ในการออกกาลังกาย
(Frequency) และระยะเวลาของการออกกาลังกาย (Time) ถ้าเป้าหมายของการออกกาลังกาย
เปลี่ยนไปจากเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของหัวใจ เป็นการเพิ่มน้าหนักหรือลด
น้าหนัก สิ่งที่ควรคานึงถึงคือ วินัยของผู้ออกกาลังกาย ซึ่งจะควบคุมให้มีความต่อเนื่อง รวมทั้งการ
ควบคุมการบริโภคอาหารได้อีกด้วย

การออกกาลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้หัวใจ
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