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ABSTRACT
Work of respiratory muscles in strenuous sport like rowing, swimming, running and cycling is important
as same as work of limb and core muscles. Because of fatigue in the respiratory muscle can affects the
performance of strenuous sport. Moreover, there were studies concerning about the effect of respiratory muscle
on breathing quality and exercise performance. Hence, the purpose of this study is to review and describe
effects of respiratory muscle training on strenuous sport performance and respiratory muscle training program
from previous research. During high intensity exercise, work of respiratory muscle is hard. This condition result
in respiratory muscle fatigue and exercise performance impairment. The respiratory muscle training can
improve respiratory muscle strength and exercise endurance. In general, respiratory muscle training program
consists of 2 types; resistance training and endurance training. Moreover, each type of respiratory muscle
training programs is specific to each type of strenuous sports. Conclusion, respiratory muscle training can
enhance strenuous sport performance by applying appropriate training program that is specific to each type of
strenuous sport.
(Journal of Sports Science and Technology 2019; 19(1): 8-24)
(Received: 10 August 2018, Revised: 4 February 2019, Accepted: 20 February 2019)
Keywords: Respiratory muscle training / Strenuous sport / Respiratory muscle fatigue

*Corresponding author: Supattra SILAPABANLENG
Faculty of allied health science, Thammasat University
Rangsit, Prathumthani, Thailand 12121.
E-mail: msilapabanleng@gmail.com

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ปีที่ 19 ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2562
วารสารวิ
ารกีฬา ปี ที่ 19Volume
ฉบับที่ 1,
2562
Journalทยาศาสตร์
of Sportsและเทคโนโลยี
Science andกTechnology
19,กรกฎาคม
No. 1, 2019
Journal of Sports Science and Technology Volume 19, No. 1, 2019

9
9

การฝึ กกล้ ามเนือ้ หายใจสาหรั บกีฬาประเภททนทานที่มีความหนักสูง
สุภทั รา ศิลปบรรเลง
สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ การกี ฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัปทุมธานี ประเทศไทย 12121
__________________________________________________________________________________________________
1 บรรทัด ขนาด 14 Pt.)1 บรรทัด ขนาด 14 Pt.)
บทคัดย่ อ
การทางานของกล้ ามเนื ้อหายใจในการเล่นกีฬาประเภททนทานที่มีความหนักสูง เช่น กีฬาเรื อพาย ว่ายน ้า กรี ฑา
และจักรยาน มีความสาคัญไม่น้อยไปกว่ากล้ ามเนื ้อรยางค์แขนขาและลาตัว เนื่องด้ วยความล้ าที่เกิดขึ ้นในกล้ ามเนือ้
หายใจจะส่งผลต่อประสิทธิ ภาพในการเล่นกีฬ าดังกล่าว ด้ วยเหตุนี ้จึงมีการศึกษาเกี่ยวกับการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจเพื่อ
พัฒ นาความสามารถในการหายใจให้ มี ประสิท ธิ ภาพและช่วยเพิ่ มศัก ยภาพในการเล่น กี ฬ าที่มี ความหนักสูง ดัง นัน้
บทความเรื่ องนีจ้ ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อบอกถึงผลของการฝึ กกล้ ามเนือ้ หายใจต่อสมรรถภาพภาพการเล่น กีฬาประเภท
ทนทานที่มีความหนักสูง ตลอดจนรูปแบบของการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจจากงานวิจยั ที่ผา่ นมา
เมื่อความหนักในการออกกาลังกายเพิ่มมากขึ ้นการทางานของกล้ ามเนื ้อหายใจจะเพิ่มขึ ้นตามเป็ นผลให้ เกิดการ
ล้ าในกล้ ามเนื ้อหายใจและการลดลงของสมรรถภาพในการออกกาลังกาย ทังนี
้ ้การฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจสามารถเพิ่มความ
แข็งแรงของกล้ ามเนื ้อหายใจและเพิ่มความทนทานในการออกกาลังกาย โดยการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจแบ่งได้ 2 รูปแบบคือ
การฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจเพื่อเพิ่มความทนทาน โดยในแต่ละชนิดกีฬาจะ
มีรูปแบบโปรแกรมการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อชนิดกีฬานันๆ
้
การฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจสามารถเพิ่มประสิทธิ ภาพในการเล่นกีฬาประเภททนทานที่มีความหนักสูงได้ โดยควร
เลือกรูปแบบโปรแกรมการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจที่มีความเหมาะสมกับกีฬาชนิดนันๆ
้
(วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา 2562; 19(1): 8-24)
คาสาคัญ: การฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจ, กีฬาประเภททนทานที่มีความหนักสูง,การล้ าของกล้ ามเนื ้อหายใจ
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การทางานของกล้ ามเนื ้อหายใจในระหว่างการเล่นกีฬาประเภททนทานที่มีความหนักสูงมีความสาคัญไม่น้อยไป
กว่ากล้ ามเนื ้อส่วนรยางค์แขนขาและลาตัวเนื่องด้ วยในระหว่างกิจกรรมดังกล่าวกล้ ามเนื ้อหายใจต้ องหดตัวอย่างแรงและ
เร็ วเพื่อทาให้ การระบายอากาศเพิ่ม ขึน้ และนาออกซิเจนเข้ า สู่ร่ างกายเพิ่มขึน้ ตามความต้ องการของร่ างกาย ทัง้ นีม้ ี
การศึกษาที่พบว่า นักกีฬาประเภททนทานที่ออกกาลังกายในระดับความหนักสูงมักจะพบภาวะจากัดการไหลของอากาศ
ขณะหายใจออก ซึ่งภาวะที่เกิดขึ ้นนี ้ส่งผลให้ เกิดการเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องของปริ มาตรอากาศในปอดภายหลังการหายใจ
ออกและทาให้ ความยาวของกล้ ามเนื ้อกะบังลมอยูใ่ นลักษณะที่ไม่เหมาะสมในการหดตัวเพื่อหายใจเข้ าเป็ นผลให้ งานใน
การหายใจเพิ่มขึ ้น การทางานของกล้ ามเนื ้อหายใจที่เพิ่มมากขึ ้นนี ้ทาให้ เกิดการสะสมของแลคเตดในกล้ ามเนื ้อหายใจและ
เป็ นผลให้ เกิดความล้ าในกล้ ามเนื ้อหายใจ 1, 2 โดยพบว่า ความล้ าที่เกิดขึ ้นในกล้ ามเนื ้อหายใจนันส่
้ งผลให้ สมรรถภาพใน
การเล่นกีฬาลดลง3, 4เนื่องด้ วยการสะสมของแลคเตดในกล้ ามเนื ้อหายใจทาให้ เกิดการกระตุ้นรี เฟล็กซ์ชนิดนึงที่มีชื่อว่า
inspiratory muscle metaboreflex รี เฟล็กซ์นี ้จะทาให้ เกิดการหดตัวของหลอดเลือดที่รยางค์ขาทาให้ การไหลเวียนเลือด
ไปยังส่วนขาลดลงและทาให้ การล้ าในกล้ ามเนื ้อรยางค์ขาเพิ่มมากขึ ้น 3 เป็ นผลให้ สมรรถภาพในการออกกาลังกายลดลง
ตามมา ด้ วยเหตุนี ้เองทาให้ มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับวิธีการฝึ กเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อหายใจ โดย
พบว่า การฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจเข้ าสามารถเพิ่มความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อหายใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นกีฬา
โดยเฉพาะในกี ฬ าประเภททนทานที่ มี ค วามหนัก สูง โดยอธิ บ ายว่า สาเหตุที่ ก ารฝึ ก กล้ า มเนื อ้ หายใจสามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาดังกล่าวได้ นนเนื
ั ้ ่องมาจากการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจนันสามารถเพิ
้
่มประสิทธิภาพการทางาน
ของกล้ ามเนือ้ หายใจในขณะออกกาลังกายและเป็ นผลให้ การล้ าของกล้ ามเนือ้ หายใจลดลง 5, 6 จากผลของงานวิจัย
สนับสนุนหลายเรื่ องทาให้ การฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจเข้ าด้ วยเครื่ องฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจเป็ นที่ นิยมแพร่ หลายมากขึ ้น ดังนัน้
บทความเรื่ องนี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อบอกถึงผลของการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจต่อประสิทธิภาพของการกีฬาประเภททนทานที่
มีความหนักสูงจากงานวิจยั ที่ผา่ นมา ตลอดจนรูปแบบของการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั
บทบาทของกล้ ามเนือ้ หายใจในระหว่ างการออกกาลังกายที่มีความหนักสูง
โดยทัว่ ไปแล้ วกล้ ามเนื ้อที่ทางานเกี่ยวข้ องกับการหายใจนันหมายถึ
้
งกล้ ามเนื ้อสามกลุม่ ได้ แก่ กล้ ามเนื ้อกระบัง
ลม กลุม่ กล้ ามเนื ้อระหว่างกระดูกซี่โครงและกลุม่ กล้ ามเนื ้อหน้ าท้ องดังแสดงในรู ปที่1 การหดตัวของกล้ ามเนื ้อกระบังลม
และกล้ ามเนื ้อระหว่างซี่โครงด้ านนอกทาให้ เกิดการขยายตัวของผนังทรวงอกระหว่างการหายใจเข้ า การคลายตัวของ
กล้ ามเนื ้อทังสองอย่
้
างนี ้ทาให้ เกิดการลดปริ มาตรของทรวงอกขณะหายใจออกตามปกติ ในขณะที่การหดตัวของกลุ่ม
กล้ ามเนื ้อหน้ าท้ องและกล้ ามเนื ้อระหว่างซี่โครงด้ านในจะเกิดขึ ้นเฉพาะการหายใจออกอย่างแรง 7 ดังนันจะมี
้
เพียงการ
ทางานของกล้ ามเนือ้ หายใจเข้ าเท่านัน้ ในขณะหายใจปกติ แต่อย่างไรก็ ตามรู ปแบบการทางานของกล้ ามเนือ้ หายใจ
ระหว่างการออกกาลังกายที่ระดับความหนักต่างๆก็จะมีรูปแบบการทางานที่แตกต่างกันออกไป
ในการออกกาลังกายระดับความหนักปานกลางการทางานของกล้ ามเนื ้อหายใจจะเพิ่มขึ ้นอย่างเป็ นสัดส่วนที่
เหมาะสมระหว่างการระบายอากาศและความต้ องการออกซิเจนที่เพิ่มขึ ้น แต่เมื่อความหนักในการออกกาลังกายอยู่ใน
ระดับสูงการทางานของกล้ ามเนื ้อหายใจจะเพิ่มสูงขึ ้นเพื่อตอบสนองต่อปริ มาณความต้ องการออกซิเจนโดยการทางานของ
กล้ ามเนื ้อหายใจเข้ าและกล้ ามเนื ้อหายใจออกจะประสานสัมพันธ์กนั เพื่อช่วยป้องกันการเคลือ่ นไหวในลักษณะที่ไม่ถกู ต้ อง
ของทรวงอก ลดภาระการทางานของกล้ ามเนื ้อกระบังลม 8 และเมื่อการระบายอากาศเพิ่มมากขึ ้นจนผ่านระดับจุดเริ่ มล้ า
ของร่ างกาย การระบายอากาศจะยิ่งเพิ่มมากขึ น้ เนื่องมาจากปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ ที่เพิ่มขึน้ จากกระบวนการ
บัฟเฟอร์ กรดแลคติคในร่ างกายส่งผลให้ กล้ ามเนื ้อหายใจต้ องทางานหนักเพิ่มขึ ้นอย่างมาก ทังนี
้ ้งานวิจยั ที่ผ่านมาพบว่า
นัก กี ฬ าประเภททนทานมักจะเกิ ดภาวะจากัดการไหลของอากาศขณะหายใจออก(Expiratory flow limitation, EFL)
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ในขณะออกกาลังกายอย่างหนักซึ่งภาวะที่เกิดขึ ้นนี ้ส่งผลให้ เกิดการเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องของปริ มาตรของอากาศในปอด
ภายหลังการหายใจออก(Hyperinflation)ดังแสดงในรู ปที่2 และทาให้ เกิดการเพิ่มขึ ้นของงานในการหายใจและเกิดการ
หอบเหนื่อย8 การทางานที่เพิ่มมากขึ ้นของกล้ ามเนื ้อหายใจทาให้ เกิดความล้ าที่กล้ ามเนื ้อหายใจตามมา 4, 9 Dempsy และ
คณะ (2006)10 กล่าวว่า กล้ ามเนื ้อหายใจมีความสามารถในการทางานแบบแอโรบิคสูง มีความทนทานต่อการล้ าที่เกิดขึ ้น
จากการออกกาลังกายที่ระดับความหนักเบาถึงปานกลางแต่มีความไวต่อการล้ าที่เกิดขึ ้นจากการออกกาลังกายที่ระดับ
ความหนักสูง(มากกว่า 80%ของความสามารถสูงสุดในการใช้ ออกซิเจน) ในระยะเวลาที่ยาวนาน ดังนันศั
้ กยภาพในการ
ออกกาลังกายในลักษณะดังกล่าวจะถูกจากัดได้ จากความล้ าที่เกิดขึ ้นในกล้ ามเนื ้อหายใจมีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง ด้ วย
เหตุนี ้เองทาให้ มีการศึกษาเพิ่มเติ มต่อเนื่องเกี่ยวกับวิธีการฝึ กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกล้ ามเนื ้อหายใจที่จะกล่าวถึงใน
ลาดับต่อไป

รูปที่ 1 กล้ ามเนื ้อหายใจเข้ าและกล้ ามเนื ้อหายใจออก (แหล่งที่มา: บทความของ Mcconnell (2013)11)

รูปที่ 2 แสดงกราฟFlow-Volume loop ขณะออกกาลังกายด้ วยความหนักปานกลางและขณะออกกาลังกายด้ วยความ
หนักสูง (แหล่งที่มา: บทความของ Mckenzie, 20128)
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การฝึ กกล้ ามเนือ้ หายใจ(Respiratory muscle training)
การศึก ษาเรื่ อ งการฝึ ก กล้ ามเนื อ้ หายใจเริ่ ม ต้ น ขึน้ ครั ง้ แรกในปี 1976 โดย Leith และ Bradley 12 ผลที่ ได้ จ าก
การศึกษายังมีความชัดเจนไม่มากนักเนื่องจากมีจานวนกลุม่ ตัวอย่างที่น้อย ต่อมามีการศึกษาเรื่ องการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจ
เพิ่มมากขึ ้นทังในผู
้ ้ ป่วยระบบทางเดินหายใจและกลุม่ คนที่มีสขุ ภาพดีโดยพบว่า การฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจนันสามารถเพิ
้
่ม
7
ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อหายใจเข้ าและความทนทานในการออกกาลังกาย ในเวลาต่อมาการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจด้ วย
เครื่ องฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจถูกนามาใช้ ในการฝึ กเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกีฬาโดยพบว่าสามารถเพิ่มสมรรถภาพในการ
เล่นกีฬาได้ 5,13-15 เป็ นผลให้ ได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมากในกี ฬาประเภทที่ต้องใช้ ความทนทานของระบบหายใจและ
ไหลเวียนเป็ นสาคัญอันได้ แก่ กีฬาเรื อพาย ว่ายน ้า กรี ฑาและจักรยาน ทังนี
้ ้จากการศึกษาที่ผ่านมารู ปแบบของการฝึ ก
กล้ ามเนื ้อหายใจนันยั
้ งมีความหลากหลายและมีการศึกษาในชนิดกีฬาที่มีความแตกต่างกัน
รู ปแบบของการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจนันแบ่
้ งได้ เป็ น 2 รู ปแบบ คือ การฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
(Resistance training) และ การฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจเพื่อเพิ่มความทนทาน(Endurance training)
1.การฝึ กกล้ ามเนือ้ หายใจเพื่อเพิ่มความแข็งแรง(Resistance training) แบ่งได้ เป็ น 2 ประเภทได้ แก่
1.1 Pressure threshold loading เป็ นการฝึ กที่กาหนดให้ ผ้ ฝู ึ กสร้ างแรงดันในขณะการหายใจเข้ าทาง
ปากให้ ถึงระดับความดันที่ถูกกาหนด โดยระดับความดันที่กาหนดขึ ้นนี ้จะมาจากเปอร์ เซ็นต์ของแรงดันสูงสุดที่สามารถ
หายใจเข้ า(Maximum inspiratory pressure; MIP)ซึ่งได้ จากการวัดด้ วยเครื่ อง Hand-held mouth pressure meter โดย
จานวนเปอร์ เซ็นต์ นีส้ ามารถปรั บเพิ่ มได้ เมื่อ ฝึ ก ไปในระยะหนึ่งซึ่ง อาจเทีย บได้ ว่าเป็ นการฝึ ก ที่ใช้ ร ะดับ ความดัน เป็ น
ตัวกาหนดระดับความหนักในการฝึ ก การฝึ กประเภทนี ้นันถื
้ อได้ วา่ ได้ รับความนิยมมากและมีงานวิจยั หลายเรื่ องที่ศกึ ษาถึง
ผลของการฝึ กการกล้ ามเนื ้อประเภทโดยมักจะใช้ ร่วมกับโปรแกรมการฝึ กทัว่ ไปในนักกีฬา ทังนี
้ ้ยังมีงานวิจยั หลายเรื่ องที่
ทาการศึกษาผลของการฝึ กกล้ ามเนือ้ หายใจเข้ าด้ วยเครื่ องฝึ กกล้ ามเนือ้ หายใจดังกล่าวดังแสดงในรู ปที่ 3 นี ต้ ่อประ
ประสิทธิภาพในการออกกาลังกายและกีฬา5, 13-17

รูปที่ 3 เครื่ องฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจแบบ Pressure threshold loading (แหล่งที่มา: www.powerbreath.com)18
1.2 Flow resistive loading เป็ นการฝึ กที่กาหนดให้ ผ้ ูฝึกหายใจเข้ าผ่านท่อทางผ่านของอากาศที่มี
ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางหลายระดับ ในท่อที่มีระยะเส้ นผ่าศูนย์กลางมากการไหลของอากาศเข้ าสูป่ อดจะเป็ นไปได้ ง่าย
กว่า ใช้ แรงของกล้ ามเนื ้อหายใจเข้ าน้ อยกว่าการหายใจเข้ าผ่านท่อที่มีระยะเส้ นผ่าศูนย์กลางน้ อยกว่า หรื ออาจกล่าวได้ ว่า
เป็ นการฝึ กที่ใช้ ขนาดของเส้ นผ่าศูนย์กลางของท่อทางผ่านอากาศในการกาหนดระดับความหนักในการฝึ กโดยเครื่ องฝึ ก
กล้ ามเนื ้อหายใจชนิดนี ้จะมีส่วนของท่อทางเดินการอากาศที่ปรับขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางได้ 6 ระดับ แต่อย่างไรก็ตาม
ข้ อจากัดของการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจประเภทนี ้คือ แรงดันในขณะหายใจเข้ าที่ใช้ กาหนดเป็ นความหนักในการฝึ กนันจะ
้
เปลี่ยนแปลงไปตามการไหลของอากาศ ทาให้ มีความจาเป็ นที่ต้องควบคุมรู ปแบบการหายใจในขณะฝึ กซึ่งทาให้ ต้องใช้
ร่ วมกับโปรแกรมเฉพาะในการฝึ กเพื่อที่จะสามารถกาหนดระดับความหนักได้ แน่นอนเลยทาให้ ค่อนข้ างมีความยุ่งยากใน
การฝึ กประเภทนี ้และทาให้ ไม่เป็ นที่นิยมมากนัก19 ดังแสดงในรูปที่ 4
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รูปที่ 4 เครื่ องฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจแบบ Flow resistive loading (แหล่งที่มา: http://www.trainair.co.uk/)20
2.การฝึ กกล้ ามเนือ้ หายใจเพื่อเพิ่มความทนทาน(Voluntary isocapnic hyperpnea)
เป็ นการฝึ กที่กาหนดให้ ผ้ ฝู ึ กควบคุมอัตราการระบายอากาศใน1นาที( Minute ventilation)ให้ ถึงระดับที่ต้องการ
ในขณะฝึ ก การฝึ กประเภทนี ้เรี ยกอีกชื่อหนึ่ง ว่า Voluntary isocapnic hyperpnea ในการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจประเภทนี ้
จะต้ องคานึงถึงการป้องกันภาวะความดันคาร์ บอนไดออกไซด์ในเลือดแดงลดลงอันเนื่องมาจากการระบายอากาศเพิ่มขึ ้น
ทาให้ เครื่ องฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจประเภทนี ้จะมีสว่ นที่เป็ นถุงเก็บอากาศขณะหายใจออกเพื่อใช้ ในการหายใจเข้ ากลับไปอีก
เปรี ยบเหมือนกับการหายใจโดยใช้ อากาศที่วนซ ้าอยู่ภายในถุงเก็บอากาศ ซึ่งวิธีการนี ้เป็ นไปเพื่อที่จะหายใจเอาปริ มาณ
คาร์ บอนไดออกไซด์ในอากาศขณะหายใจออกเข้ าไปในร่ างกายเพื่อรักษาปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ในเลือด อย่างไรก็
ตามการฝึ กชนิดนี ้ต้ องใช้ เวลานานในการฝึ กและผู้ฝึกต้ องมีความตังใจสู
้ ง และการฝึ กในระยะเวลานานนันอาจท
้
าให้ เกิด
19
การระคายเคืองของทางเดินหายใจและอาจทาให้ เกิดการหดเกร็ งของหลอดลมในขณะออกกาลังกายได้
นอกเหนื อ จากรู ป แบบในการฝึ กที่ กล่า วมาแล้ ว นีก้ ารฝึ กกล้ ามเนื อ้ หายใจยังสามารถแบ่ง ออกเป็ น การฝึ ก
กล้ ามเนื ้อหายใจเข้ า การฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจออก และการฝึ กร่วมกันทังกล้
้ ามเนื ้อหายใจเข้ าและหายใจออก
1.การฝึ กกล้ ามเนือ้ หายใจเข้ า
กล้ ามเนื ้อหายใจเข้ าเป็ นกล้ ามเนื ้อที่ทางานเป็ นหลักในการนาอากาศเข้ าสูร่ ่ างกายและเมื่อมีการศึกษาที่พบว่า
การออกกาลังกายประเภททนทานที่ความหนักสูงสามารถทาให้ เกิดการล้ าในกล้ ามเนื ้อหายใจเข้ าได้ ด้วยกลไกของการ
สะสมแลคเตดในกล้ ามเนื ้อและกระตุ้น Inspiratory metaboreflex ที่ทาให้ เกิดการหดตัวของหลอดเลือดที่ขาและทาให้ เกิด
การล้ าขึ ้น1 ทังนี
้ ้มีงานวิจยั หลายเรื่ องที่ศึกษาการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจด้ วยรู ปแบบของการฝึ กเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและ
รู ปแบบการฝึ กเพื่อเพิ่มความทนทานของกล้ ามเนื ้อหายใจซึ่งโดยส่วนใหญ่พบว่าการฝึ กดังกล่าวมีแนวโน้ มที่ ส่งผลดีต่อ
ประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาประเภททนทานที่มีความหนักสูงอันจะกล่าวถึงต่อไป5, 21-23
2.การฝึ กกล้ ามเนือ้ หายใจออก
แม้ ว่ากล้ ามเนื ้อหายใจออกจะมีบทบาทรองลงมาจากล้ ามเนื ้อหายใจเข้ า แต่ทงนี
ั ้ ้มีการศึกษาที่พบการล้ าของ
กล้ ามเนื ้อหายใจออกและทาให้ เกิดการกระตุ้น metaboreflex ได้ เช่นเดียวกับกล้ ามเนื ้อหายใจเข้ า 2 ทังนี
้ ้ความล้ าของ
24
กล้ ามเนื ้อหายใจออกยังส่งผลต่อประสิทธิภาพในการออกกาลังกาย งานวิจยั ที่ศกึ ษาในกีฬาเรื อพายที่พบการลดลงของ
ค่าแรงดันสูงสุดที่สามารถหายใจออกภายหลังการพายเรื อระยะทาง 2000 เมตร 25 และงานวิจยั ในกีฬาจักรยานที่พบการ
ลดลงของค่าแรงดันสูงสุดที่สามารถหายใจออกภายหลังการปั่ นจักรยานเช่นกัน 26 แต่อย่างไรก็ตามมีงานวิจยั ที่ศึกษาค่า
แรงดันสูงสุดที่สามารถหายใจเข้ าและค่าแรงดันสูงสุดที่สามารถหายใจออกภายหลังการวิ่งมาราธอน โดยพบว่ามีเพียงค่า
แรงดันสูงสุดที่สามารถหายใจเข้ า ที่ลดลงในขณะที่ค่าแรงดันสูงสุดที่สามารถหายใจออกไม่พบการเปลี่ยนแปลง 27 ดังนัน้
อาจเป็ นไปได้ ว่าการล้ าของกล้ ามเนื ้อหายใจออกนันอาจขึ
้
้นอยู่กบั ความหนักของกีฬาชนิดนันหรื
้ อบทบาทของกล้ ามเนื ้อ
หายใจออกในการทางานเพื่อสร้ างแรงในการเคลือ่ นไหวในกีฬาชนิดนันด้
้ วย
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3.การฝึ กกล้ ามเนือ้ หายใจเข้ าและกล้ ามเนือ้ หายใจออก
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นแล้ วนันถึ
้ งแม้ วา่ กล้ ามเนื ้อหายใจเข้ าจะเป็ นกล้ ามเนื ้อหายใจที่ทางานเป็ นหลักทังในสภาวะ
้
ปกติและขณะออกกาลังกาย แต่อย่างไรก็ตามในขณะออกกาลังกายด้ วยความหนักสูงกล้ ามเนื ้อหายใจออกก็มีบทบาทใน
การทางานอย่างหนัก อีกทังรี้ เฟล็กซ์ที่ส่งผลมาจากการล้ าของกล้ ามเนือ้ หายใจ(metaboreflex)นันก็
้ สามารถพบได้ ทงั ้
1, 2
กล้ ามเนื ้อหายใจเข้ าและกล้ ามเนื ้อหายใจออก ด้ วยเหตุนี ้จึงทาให้ มีงานวิจยั ที่ทาการศึกษาผลของการฝึ กในกล้ ามเนื ้อ
หายใจเข้ าและกล้ ามเนื ้อหายใจออกในกีฬาประเภททนทานที่ความหนักสูงโดยจากงานวิจยั เชิงทบทวนวรรณกรรมอย่าง
เป็ นระบบของ Sabine และคณะ(2012)28 กล่าวว่า การฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจเข้ าและออกนันส่
้ งผลต่อการเพิ่ม ศักยภาพใน
การเล่นกีฬาได้ ดีกว่าการฝึ กในกล้ ามเนื ้อหายใจเข้ าหรื อกล้ ามเนื ้อหายใจออกเพียงอย่างเดียว
ผลของการฝึ กกล้ ามเนือ้ หายใจในกีฬาประเภทความทนทานที่มีความหนักสูง
จากการทบทวนวรรณกรรมในงานวิจยั ที่ผา่ นมา ผลของการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจนันสามารถเพิ
้
่มศักยภาพในกีฬา
ประเภททนทานที่มีความหนักสูงโดยสามารถอธิบายตามกลไกทางสรี รวิทยาได้ ดงั ต่อไปนี ้
ผลที่เกิดขึน้ กับกล้ ามเนือ้ หายใจและการหายใจ
1.การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของกล้ ามเนือ้ หายใจ
ผลของงานวิจัยที่ผ่านมาแสดงให้ เห็นว่าการฝึ กกล้ ามเนือ้ หายใจสามารถเพิ่มแรงดันสูง สุดขณะหายใจเ ข้ า
(Maximum inspiratory pressure; MIP)6,25,29และกาลังสูงสุดของกล้ ามเนื ้อหายใจเข้ า(Maximum inspiratory power out;
IMPOmax)29 ซึง่ เป็ นค่าที่แสดงถึงความแข็งแรงและความเร็ วในการหดตัวของของกล้ ามเนื ้อหายใจที่เพิ่มขึ ้นภายหลังการฝึ ก
อาจเนื่องมาจากการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจนันท
้ าให้ เกิ ดการพัฒนาของเส้ นใยกล้ ามเนื ้อและความสามารถในการระดม
มอเตอร์ ยนู ิตในกล้ ามเนื ้อหายใจเช่นเดียวกับกล้ ามเนื ้อรยางค์ของร่างกาย
2.การลดลงของงานในการหายใจ
การเพิ่มขึ ้นของประสิทธิภาพในการทางานของกล้ ามเนื ้อหายใจนันส่
้ งผลให้ การหายใจในขณะออกกาลังกายมี
ประสิทธิภาพ การหายใจในหนึ่งครัง้ สามารถทาให้ เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊ สได้ เหมาะสมจึงเป็ นผลให้ อัตราการหายใจใน1
นาที(MV)ลดลง 21,23,29,30 การลดลงของงานในการหายใจนีท้ าให้ ความต้ องการใช้ ออกซิเจน(Oxygen Consumption)
ในขณะออกกาลังกายลดลง 29 อัตราการล้ าของกล้ ามเนื ้อหายใจลดลง 5และทาให้ ลดการรับรู้ ความเหนื่อยในขณะออก
5,30
กาลังกายนันลดลงตามมา
้
ผลที่เกิดขึน้ กับระบบหัวใจไหลเวียนเลือด
1.การลดลงของการสะสมแลคเตด
จากการศึกษาที่ผ่านมานันพบว่
้
า การฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจสามารถลดการสะสมแลคเตด 31, 32ขณะออกกาลังกาย
ได้ Brown และคณะ(2008) 33กล่า วว่า การลดลงของการสะสมแลคเตดขณะออกก าลัง กายนัน้ อาจเนื่ อ งมาจาก
ประสิทธิภาพการทางานของกล้ ามเนื ้อหายใจที่เพิ่มขึ ้นทาให้ กระบวนการในการกาจัดแลคเตดดีขึ ้นและสนับสนุนการใช้
ออกซิเจนในการสันดาปพลังงาน 33 อย่างที่เราทราบกันดีว่าการทางานของระบบหายใจนันเป็
้ นกระบวนการหนึ่งในการ
บัฟเฟอร์ กรดแลคติคที่เกิดขึ ้น ดังนันการท
้
างานที่มีประสิทธิ ภาพของกล้ ามเนื ้อหายใจจะส่งผลให้ กระบวนการบัฟเฟอร์
ทางานได้ ดีขึ ้นและการหายใจที่มีประสิทธิภาพจะทาให้ ร่างกายสามารถนาออกซิเจนไปใช้ ได้ เพียงพอต่อการสร้ าง ATP และ
ทาให้ การทางานของระบบพลังงานแบบแอนแอโรบิคลดลง
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2.ลดการเกิด Inspiratory muscle metaboreflex
Inspiratory muscle metaboreflex รี เฟล็กซ์นี ้เกิดจากการสะสมของแลคเตดในกล้ ามเนื ้อหายใจซึ่งส่งผลให้
เกิดการหดตัวของหลอดเลือดที่รยางค์ขาทาให้ การไหลเวียนเลือดไปยังส่วนขาลดลงและทาให้ เกิดการล้ าในกล้ ามเนื ้อ
รยางค์ขาเพิ่มมากขึ ้น3 เป็ นผลให้ สมรรถภาพในการออกกาลังกายลดลงตามมา Witt และคณะ(2007)34 กล่าวว่า การฝึ ก
กล้ ามเนื ้อหายใจนันอาจท
้
าให้ กล้ ามเนื ้อกระบังลมมีการปรับตัวในการใช้ พลังงานจากกระบวนการสร้ างพลังงานแบบแอ
โรบิคมากขึ ้นเนื่องด้ วยการฝึ กซ ้าๆทาให้ กระบังลมลดการตอบสนองต่อตัวรับทางเคมีที่ทาให้ เกิดการสร้ างพลังงานแบบแอน
แอโรบิคที่จะทาให้ เกิดแลคเตดตามมา 34และการลดลงของรี เฟล็กซ์ตวั นี ้จะส่งผลในการรักษาระดับการไหลเวียนเลือดที่
กล้ ามเนื ้อรยางค์ขาในขณะออกกาลังกายไม่ให้ ลดลงเพื่อช่วยคงสมรรถภาพในการออกกาลังกายไว้ 34
3.การลดลงของอัตราการเต้ นหัวใจขณะออกกาลังกาย
การลดลงของอัตราการเต้ นหัวใจขณะออกกาลังกายก็เป็ นอีกสิ่งหนึ่งพบได้ ภายหลังการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจ 25,29
การลดลงของอัตราการเต้ นหัวใจนี ้อาจเนื่องมาจากการหายใจที่มีประสิทธิภาพเป็ นผลให้ ความต้ องการออกซิเจนขณะออก
กาลังกายลดลง ความต้ องการในการขนส่งออกซิเจนน้ อยลง ความหนักในการทางานของระบบหายใจและไหลเวียนเลือด
จึงลดลงตามมานันเอง
้
อย่างไรก็ตามในกีฬาประเภททนทานที่มีความหนักสูงในแต่ละประเภทนันก็
้ มีการตอบสนองโปรแกรมการฝึ ก
กล้ ามเนื ้อหายใจที่แตกต่างกัน นอกจากนี ้รู ปแบบการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจที่แตกต่างกันก็ยงั ส่งผลต่อการฝึ กที่แตกต่ างกัน
ไปอีกด้ วย โดยรายละเอียดของรูปแบบการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจแสดงในตารางที่ 1
กีฬาเรือพาย
กีฬาเรื อพายจัดเป็ นกีฬาชนิดหนึ่งที่ความทนทานของระบบการหายใจและไหลเวียนเลือดเป็ นปั จจัยที่สาคัญต่อ
สมรรถภาพในการพายเรื อ ทังนี
้ ้ในการพายเรื อนันต้
้ องอาศัยการทางานประสานสัมพั นธ์ ระหว่างการหายใจเข้ าและออก
ร่ วมถึงจังหวะการพายก็มีความสาคัญต่อสมรรถภาพในการพายเรื อ โดยในช่วงการพายนักกีฬาจะหายใจออกเต็มที่และ
ในช่วงพักนักกีฬาจะหายใจเข้ าเต็มที่35 ทาให้ นกั กีฬาต้ องใช้ ทงกล้
ั ้ ามเนื ้อหายใจเข้ าและกล้ ามเนื ้อหายใจออก ทังนี
้ ้ยังพบว่า
รู ปแบบการเคลื่อนไหวขณะพายเรื อนันจ
้ ากัดการทางานของกล้ ามเนื ้อหายใจและเป็ นผลให้ กล้ ามเนื ้อหายใจต้ องทางาน
36
หนักเพิ่มมากขึ ้น ด้ วยเหตุนี ้เป็ นผลให้ มีงานวิจยั หลายเรื่ องที่ทาการศึกษาผลของการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจในกีฬาเรื อพาย
โดยจากการศึกษาที่ผ่านมานันพบว่
้
า ผลของการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจต่อสมรรถภาพในการพายเรื อนันมี
้ ทงสามารถเพิ
ั้
่ม
สมรรถภาพในการพายเรื อได้ และไม่สง่ ผลต่อการเพิ่มสมรรถภาพในการพายเรื อ โดยรู ปแบบที่พบว่าส่งผลดีนนคื
ั ้ อ การฝึ ก
กล้ ามเนื ้อหายใจเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในกล้ ามเนื ้อหายใจเข้ าแบบ Pressure threshold loading ด้ วยเครื่ องฝึ กแบบใช้
มาตรวัดความดันในการกาหนดแรงต้ านที่ระดับความหนัก 50% ของแรงดันสูงสุดของกล้ ามเนื ้อหายใจเข้ าจานวนครัง้ ใน
การฝึ กอยู่ที่ 30 ครัง้ 2 เซตต่อวันนันสามารถเพิ
้
่มสมรรถภาพในการพายเรื อ(กาลังและระยะทางเฉลี่ย)ในกลุม่ นักกีฬาเรื อ
5, 25
พายระดับอาชีพทังชายและหญิ
้
ง ทังนี
้ ้พบว่า การฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจเข้ าสามารถเพิ่มแรงดันสูงสุดในขณะหายใจเข้ าซึง่
เป็ นค่าที่แสดงถึงระดับความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อหายใจเข้ า 5,25 ลดอัตราการรับรู้ ความเหนื่อย(RPE)5 และลดอัตราการ
ล้ าของกล้ ามเนื ้อหายใจ 5 แตกต่างจากกลุ่มควบคุม ในขณะที่ตวั แปรทางสรี รวิทยาอื่นๆ นั น้ ไม่แตกต่างจากกลุม่ ควบคุม
จากผลดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจเข้ านันสามารเพิ
้
่มความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อหายใจ ช่วยลดอัตรา
การล้ าของกล้ ามเนื ้อหายใจเป็ นผลให้ สมรรถภาพในการพายเรื อดีขึ ้น ถึงแม้ ว่าการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจเข้ าจะส่งผลดีต่อ
สมรรถภาพการพายเรื อแต่การฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจในกล้ ามเนื ้อหายใจเข้ าและออกนันกลั
้ บส่งผลต่อสมรรถภาพในการ
30, 37
พายเรื อไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมหรื อกลุ่มที่ได้ รับการฝึ กแบบหลอก แต่ช่วยส่งผลในการลดอัตราการรับรู้ ความ
เหนื่อย(RPE)37 อัตราการระบายอากาศใน 1นาที(MV)37 อัตราการเต้ นหัวใจเฉลี่ยขณะพายเรื อ 37 และเพิ่มแรงดันสูงสุด
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ในขณะหายใจเข้ าออก37 ทังนี
้ ้อาจเนื่องด้ วยงานวิจยั ดังกล่าวทาการศึกษาในนักกีฬาเรื อพายอาชีพที่ได้ รับการฝึ กอย่างหนัก
อยู่แล้ วอาจเป็ นผลให้ สมรรถภาพในการพายเรื อไม่เกิ ดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามยัง ไม่มีงานวิจัยที่
ท าการศึกษาผลของการฝึ กกล้ ามเนือ้ หายใจเพื่ อ เพิ่ มความทนทานในกี ฬ าเรื อ พายท าให้ ไม่อ าจบอกผลของการฝึ ก
กล้ ามเนื ้อหายใจดังกล่าวได้ ดังนันจากผลของงานวิ
้
จยั ที่มีอยู่แสดงให้ เห็นว่ารู ปแบบการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจนักกีฬาเรื อ
พายที่ส่งผลดีต่อการเพิ่มสมรรถภาพในการพายเรื อนัน้ คือรู ปแบบการฝึ กกล้ ามเนือ้ หายใจเข้ าเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ประเภท Pressure threshold loading ที่ระดับความหนัก 50% ของแรงดันสูงสุดของกล้ ามเนื ้อหายใจเข้ า โดยช่วงของ
ระยะเวลาในการฝึ กอยูท่ ี่ประมาณ 4-11 สัปดาห์ ร่วมกับการฝึ กทัว่ ไปของกีฬาเรื อพาย
กีฬากรีฑา
กีฬากรี ฑานันถื
้ อได้ วา่ เป็ นกีฬาสากลที่ได้ รับความสนใจโดยเฉพาะกีฬากรี ฑาประเภทลูใ่ นระยะต่างๆ นอกจากนี ้
ประสิทธิภาพในเล่นกีฬากรี ฑาประเภทลูใ่ นบางระยะนันก็
้ ยงั ขึ ้นอยู่กบั ความสามารถในการทางานของระบบหายใจและ
ไหลเวียนเลือดอีกด้ วย มีงานวิจยั ที่พบว่า มีการลดลงของค่ าความแข็งแรงกล้ ามเนื ้อหายใจภายหลังการวิ่งมาราธอนใน
ระยะทาง 42.2 กิโลเมตร 9 จากการพบว่าการวิ่งในระยะไกลนันสามารถท
้
าให้ เกิดการล้ าของกล้ ามเนื ้อหายใจจึงทาให้ เกิด
งานวิจยั ที่ศกึ ษาผลของการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจต่อสมรรถภาพในการวิ่ง ทังนี
้ ้จากผลการศึกษาในนักกีฬากรี ฑาระยะไกลที่
ผ่านมาพบว่า รู ปแบบการฝึ กเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อหายใจเข้ าแบบ Pressure threshold loading ที่ความ
หนักสูงสุดที่สามารถหายใจเข้ าไปได้ 30 ครัง้ ต่อวัน ระยะเวลาฝึ กทังหมด
้
4 สัปดาห์22ร่วมกับการฝึ กในสภาวะออกซิเจนเบา
บาง สามารถเพิ่มสมรรถภาพในการวิ่ง 1,500 เมตร แรงดันขณะหายใจเข้ าและหายใจออกสูงสุด ร่วมถึงอัตราการไหลของ
อากาศสูงสุด นอกจากนี ้ยังมีผลของการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจที่น่าสนใจคือการฝึ กแบบ Flow resistive loading ที่ผลของ
งานวิจัยพบว่าระดับความหนักที่ 80% ของแรงดันการหายใจเข้ าสูงสุดแบบต่อเนื่อง3 วันต่อสัปดาห์ ระยะเวลาฝึ ก 6
สัปดาห์29 สามารถเพิ่มความทนทานในการวิ่งบนลูว่ ิ่งที่ระดับความหนัก 80%ของออกซิเจนสูงสุดทังยั
้ งสามารถลดอัตราการ
ระบายอากาศ การใช้ ออกซิเจน อัตราการเต้ นหัวใจ การสะสมแลคเตดในการทดสอบการออกกาลังกายด้ วยความหนัก
คงที่(Constant workload exercise)ได้ แตกต่างจากกลุม่ ควบคุมจากการศึกษานี ้แสดงให้ เห็นว่าการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจ
แบบ Flow resistive loading ส่งผลดีทงในด้
ั ้ านสมรรถภาพในการวิง่ และในระบบการทางานของระบบหัวใจไหลเวียนเลือด
และระบบหายใจ ทังนี
้ ้อาจเนื่องด้ วยว่าระดับความหนักที่ใช้ ในการฝึ กแบบนี ้นันได้
้ มาจากการทดสอบที่มีชื่อว่า Test of
Incremental Respiratory Endurance(TIRE) เพื่อหาค่า sustained maximum inspiratory pressure (SMIP) ซึง่ เป็ นค่าที่
แสดงถึงความทนทานและความสามารถในการทางานของการหายใจ ทังนี
้ ้มีงานวิจัยที่สนับสนุนว่าค่า SMIP เป็ นค่าที่
สามารถแสดงถึงประสิทธิ ภาพการทางานของกล้ ามเนื ้อหายใจได้ ดีกว่าแรงดันสูงสุดที่สามารถหายใจเข้ า 38(Maximum
inspiratory pressure; MIP)ซึ่งเป็ นค่าที่ใช้ กาหนดความหนักในการฝึ กแบบ Pressure threshold loading แต่อย่างไรก็
ตามการทดสอบ TIRE ต้ องใช้ เครื่ องมือที่มีความเฉพาะและยังไม่มีจาหน่ ายอย่างแพร่ หลายนักทาให้ มีข้อจากัดในการ
นามาใช้ ในทางปฏิบตั ิ นอกจากนี ้ในส่วนของรูปแบบการฝึ กเพื่อเพิ่มความทนทานแบบ Voluntary isocapnic hyperpnea
ที่ระดับความหนัก 40-50%ของปริ มาตรการระบายอากาศสูงสุด(MVV) 30 นาทีต่อครัง้ ต่อวัน 3 วัน ต่อสัปดาห์ ระยะเวลา
ฝึ ก 4 สัปดาห์ 21,23 ส่งผลดีต่อสมรรถภาพในการวิ่ง 4 ไมล์ โดยช่วยลดอัตราการระบายอากาศ การใช้ ออกซิเจนและการ
สะสมแลคเตดในขณะวิ่ง 4 ไมล์อีกด้ วย จากการศึกษาที่ผ่านมานันอาจกล่
้
าวได้ ว่าทังการฝึ
้
กกล้ ามเนื ้อหายใจแบบ Flow
resistive loadingและแบบ Voluntary isocapnic hyperpnea ส่งผลชัดเจนในการเพิ่มสมรรถภาพในการวิ่งระยะไกลและ
การเปลีย่ นแปลงที่ดีขึ ้นในตัวชี ้วัดทางสรี รวิทยา
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กีฬาว่ ายนา้ และดานา้
กีฬาว่ายน ้าและดาน ้านันเป็
้ นกลุม่ กีฬาอีกชนิดหนึ่งที่รูปแบบของกีฬานันมี
้ ข้อจากัดต่อการทางานของกล้ ามเนื ้อ
หายใจ ทังในส่
้ วนของท่าทางในการว่ายน ้าและแรงดันของน ้าที่ทาให้ เกิดการจากัดการขยายตัวของปอด ดังนันกี
้ ฬาชนิดนี ้
จึงเป็ นอีกกีฬาหนึ่งที่มีงานวิจยั ศึกษาการฝึ กกล้ า มเนื ้อหายใจในนักกีฬาประเภทนี ้ จากผลการวิจยั ที่ผ่านมาพบว่า การฝึ ก
กล้ ามเนื ้อหายใจแบบ Pressure threshold loading ในกล้ ามเนื ้อหายใจเข้ าและออกส่งผลที่ดีต่อสมรรถภาพในการดาน ้า
ความทนทานในการว่ายน ้า การว่ายน ้าระยะสันและระยะกลาง
้
โดยในกลุม่ ของนักกีฬาดาน ้านันการฝึ
้
กที่ระดับความหนัก
40 เซนติเมตรน ้าขณะหายใจเข้ า และ 45-47 เซนติเมตรน ้าขณะหายใจออก 3-5 วันต่อสัปดาห์ ระยะเวลาในการฝึ ก 4
สัปดาห์ สามารถเพิ่มสมรรถภาพในการว่ายน ้าบริ เวณผิวน ้าและใต้ น ้า 39,40 โดยส่งผลให้ อตั ราการระบายอากาศใน1นาที
(MV) อัตราการหายใจ(RR) ปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์(VCO2)ลดลงในขณะว่ายน ้า เช่นเดียวกันกับการศึกษาในกลุม่
นักกีฬาว่ายน ้าพบว่า การฝึ กเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกล้ ามเนื ้อหายใจเข้ าและกล้ ามเนื ้อใจออกแบบ Pressure threshold
loading ความหนักที่ 30-50%ของแรงดันสูงสุดที่สามารถหายใจได้ จานวนครัง้ ในการฝึ กอยูท่ ี่ 30 ครัง้ 2 เซตต่อวัน 5วันต่อ
สัปดาห์ ระยะเวลาฝึ ก 4-6 สัปดาห์ สามารถเพิ่มความทนทานในการว่ายน ้า เพิ่มสมรรถภาพในการว่ายน ้าใต้ ผิวน ้า ลด
อัต ราการหายใจขณะว่า ยน า้ ได้ 13, 41 นอกจากนี ก้ ารฝึ ก เพื่ อ เพิ่ ม ความแข็ ง แรงกล้ า มเนื อ้ หายใจเข้ า แบบ Pressure
threshold loading ความหนักที่ 50%ของแรงดันสูงสุดที่สามารถหายใจได้ จานวนครัง้ ในการฝึ กอยูท่ ี่ 30 ครัง้ 2 เซตต่อวัน
5วันต่อสัปดาห์ ระยะเวลาฝึ ก 6 สัปดาห์สามารถเพิ่มสมรรถภาพในการว่ายน ้าระยะ 100 และ 200 เมตรได้ 14 เช่นเดียวกัน
กับการฝึ กเพื่อเพิ่มความทนทานของกล้ ามเนื ้อหายใจแบบ Voluntary isocapnic hyperpneaในกลุม่ นักว่ายน ้าประเภทใส่
ฟิ น ที่ระดับความหนัก 60%ของปริ มาตรการระบายอากาศสูงสุด(MVV) 30 นาทีตอ่ ครัง้ ต่อวัน 5 วัน ต่อสัปดาห์ ระยะเวลา
ฝึ ก 8 สัปดาห์ สามารถเพิ่มสมรรถภาพในการว่ายน ้า 200 เมตรและลดอัตราการรับรู้ ความเหนื่อย(RPE)ได้ 15 อย่างไรก็
ตามยังไม่มีคาอธิบายที่ชดั เจนต่อผลของการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจต่อการว่ายน ้าในระยะสัน(100
้
เมตร)และระยะกลาง(200
42
เมตร)ที่ไม่ได้ ใช้ ระบบพลังงานแบบแอโรบิคทางานเป็ นหลัก ทังนี
้ ้ไม่พบการเปลีย่ นแปลงของอัตราการระบายอากาศใน 1
นาที(MV)ภายหลังการฝึ ก มีเพียงค่าแรงแรงดันสูงสุดที่สามารถหายใจเข้ าออกที่เพิ่มมากขึ ้น อัตราการรับรู้ ความเหนื่อย
(RPE)ที่ลดลง อาจเป็ นไปได้ ว่าผลของการฝึ กกล้ ามเนือ้ หายใจต่อการว่ายน ้าในระยะสันและกลางนั
้
น้ เกิดจากการฝึ ก
กล้ ามเนื ้อหายใจส่งผลให้ ให้ นกั กีฬาสามารถควบคุมการหายใจได้ ดีขึ ้น ลดภาระในการหายใจลงเป็ นผลให้ ความเหนื่อยใน
การว่ายน ้าลดลงและมีสมรรถภาพในการว่ายน ้าที่เพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตามจากการศึกษาที่ผ่านมาแสดงให้ เห็นว่า การฝึ ก
กล้ า มเนื อ้ หายใจที่ ส่งผลดี ต่อสมรรถภาพในการว่ายนา้ และดาน า้ นัน้ ควรเป็ น การฝึ กทัง้ ในกล้ ามเนื อ้ หายใจเข้ าและ
กล้ ามเนื ้อหายใจออกโดยสามารถฝึ กได้ ทงในแบบการฝึ
ั้
กเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของและความทนทานของกล้ ามเนื ้อหายใจ
กีฬาจักรยาน
กีฬาจักรยานเป็ นอีกชนิดหนึง่ ที่ได้ รับความนิยมมากขึ ้นในปั จจุบนั และเป็ นกีฬาที่อาศัยการทางานการของระบบ
หายใจและระบบไหลเวียนเลือด ทาให้ มีงานวิจยั ที่การศึกษาเกี่ยวกับผลการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจต่อการเพิ่มสมรรถภาพใน
การปั่ นจักรยานเพิ่มมากขึ ้น โดยผลของการศึกษาที่ผ่านมานั น้ พบว่า การฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจเข้ าเพื่อเพิ่มความทนทาน
แบบ Voluntary isocapnic hyperpnea ระยะเวลา30 นาทีต่อครัง้ ต่อวัน 5 วัน ต่อสัปดาห์ ระยะเวลาการฝึ ก 4 สัปดาห์43
สามารถเพิ่มความทนทานในการปั่ นจักรยาน 40 กิโลเมตรได้ และการฝึ กเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกล้ ามเนื ้อหายใจเข้ าแบบ
Pressure threshold loading ความหนักที่ 50%ของแรงดันสูงสุดที่สามารถหายใจเข้ าไปได้ จานวนครัง้ ในการฝึ กอยูท่ ี่ 30
ครัง้ 2 เซตต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ ระยะเวลาฝึ ก 6 สัปดาห์ สามารถเพิ่มสมรรถภาพในการปั่ นจักรยานระยะทาง 20 และ
40 กิโลเมตร ร่ วมถึงลดอัตราการรับรู้ ความเหนื่อยได้ 44 จากผลของงานวิจยั ทัง้ 2 เรื่ องนี ้แสดงให้ เห็นว่าการฝึ กกล้ ามเนื ้อ
หายใจเข้ าทังในการฝึ
้
กเพื่อเพิ่มความทนทานและการฝึ กเพื่อเพิ่มความแข็งแรงส่งผลดีต่อสมรรถภาพในการปั่ นจักรยาน
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ระยะไกล แต่อย่างไรก็ ตามมีงานวิจัยที่พบว่าผลของการฝึ กหายใจเพื่อเพิ่ม ความทนทาน แบบ Voluntary isocapnic
hyperpnea ร่ วมกับการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแบบ Pressure threshold loading นันเพิ
้ ่มสมรรถภาพ
45
ในการปั่ นจักรยาน 8 กิ โลเมตร ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม จากผลของงานวิจัยที่ผ่านมานีแ้ สดงให้ เห็นว่าการฝึ ก
กล้ ามเนื ้อหายใจนันอาจส่
้
งผลต่อสมรรถภาพการปั่ นจักรยานชัดเจนในการปั่ นจักรยานระยะไกลมากกว่าในระยะสัน้ ทังนี
้ ้
อาจเนื่องมาจากรู ปแบบของระบบพลังงานที่ใช้ ในการปั่ นจักรยานระยะไกลนันใช้
้ ระบบแอโรบิคเป็ นหลักและการทางาน
ของกล้ ามเนื ้อหายใจมีบทบาทที่สาคัญ นอกจากนี ้ทังรู้ ปแบบการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจแบบเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและแบบ
เพื่อเพิ่มความทนทานล้ วนส่งผลที่ดีต่อการปั่ นจักรยานระยะไกลซึ่งอาจเนื่องมาจากในการปั่ นจักรยานระยะไกลนัน้
ต้ องการทังความแข็
้
งแรงและทนทานของกล้ ามเนื ้อหายใจ ดังนันอาจกล่
้
าวได้ ว่าการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจเข้ าทังแบบเพื
้
่อ
เพิ่มความแข็งแรงและความทนทานนันส่
้ งผลดีตอ่ สมรรถภาพในการปั่ นจักรยานระยะตังแต่
้ 20 กิโลเมตรขึ ้นไป
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การฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจเข้ าด้ วยแบบ Pressure threshold loading (แบบสปริง) ที่ระดับความหนัก
40 เซนติเมตรน ้าขณะหายใจเข้ า และ47 เซนติเมตรน ้าขณะหายใจออก 3 วัน/สัปดาห์ ระยะเวลาใน
การฝึ ก 4 สัปดาห์ ภายหลังการฝึ กว่ายน ้าแบบฟิ น 4 สัปดาห์

- ระยะเวลาในการว่ายน ้าแบบใส่ฟิน ทังในบริ
้
เวณผิวน ้าและใต้ น ้าดีขึ ้น
เทียบเท่ากับการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจ 5 วันต่อสัปดาห์

ตารางที่1 ตารางแสดงรูปแบบและผลการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจในกีฬาประเภททนทานที่มีความหนักสูง
รู ปแบบการฝึ กกล้ ามเนือ้ หายใจ
ผลที่ได้
การฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจเข้ าแบบ Pressure threshold loading (POWERbreathe) ความหนักที่ 50% -ระยะทางและกาลังในการพายเรื อในกลุ่มที่มีการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจ
ของแรงดันสูงสุดทีส่ ามารถหายใจเข้ าไปได้ 30 ครัง้ 2 เซต/วัน 11 สัปดาห์ ร่วมกับการฝึ กโดยทัว่ ไป
เพิ่มขึ ้นมากกว่ากลุม่ ที่ทาการฝึ กแบบหลอก
การฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจเข้ าแบบ Pressure threshold loading (POWERbreathe) ความหนักที่ 50% -กาลังในการพายเรือและแรงดันในการหายใจเข้ าสูงสุดเพิ่มมากขึ ้นกว่า
ของแรงดันสูงสุดทีส่ ามารถหายใจเข้ าไปได้ 30 ครัง้ 2 เซต/วัน 4 สัปดาห์ ร่วมกับการฝึ กโดยทัว่ ไป
กลุม่ ที่ทาการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจออก
การฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจเข้ าและกล้ ามเนื ้อหายใจออกแบบ Pressure threshold loading (แบบสปริง; -เวลาในการพายเรื อ ในกลุ่ม ที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก กล้ า มเนื อ้ หายใจลดลง
PowerLung) 30 ครัง้ (หายใจเข้ าและออกนับเป็ น 1 ครัง้ ) 1 เซต/วัน ในสัปดาห์ที่1-4 และ 2 เซตต่อวัน ภายหลังการฝึ กไม่แตกต่างจากกลุม่ ที่ได้ รับการฝึ กแบบหลอก
ในสัปดาห์ที่ 5-10 ร่วมกับการฝึ กโดยทัว่ ไป
การฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจเข้ าและกล้ ามเนื ้อหายใจออกแบบ Pressure threshold loading (แบบสปริง; -ค่ากาลังสูงสุดในการพายเรือ ปริมาณการใช้ ออกซิเจนสูงสุด อัตราการ
PowerLung) 30 ครัง้ (หายใจเข้ าและออกนับเป็ น 1 ครัง้ ) 2 เซต/วัน 6 สัปดาห์ร่วมกับการฝึ กเพื่อ
เต้ นหัวใจเฉลี่ย และอัตราการรับรู้ความเหนื่อยของกลุม่ ที่ทาฝึ ก
รักษาสมรรถภาพร่างกายให้ คงที่
กล้ ามเนื ้อหายใจเข้ า-ออกและกลุม่ ควบคุมไม่แตกต่างกัน
การฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจเข้ าด้ วยแบบ Voluntary isocapnic hyperpnea ที่ระดับความหนัก 50%ของ -ระยะเวลาในการวิ่ง 4 ไมล์ลดลงในกลุม่ ที่ได้ รับการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจ
ปริมาตรการระบายอากาศสูงสุด(MVV) 30 นาที/ครัง้ /วัน 2 วัน ต่อสัปดาห์ ระยะเวลาฝึ ก 4 สัปดาห์
มากกว่ากลุม่ ควบคุม
ร่วมกับการฝึ กเพื่อรักษาสมรรถภาพร่างกายให้ คงที่
-ระยะเวลาในการวิ่งจนหมดแรงในกลุม่ ที่ได้ รับการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจ
เพิ่มขึ ้นมากกว่ากลุม่ ควบคุม
การฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจเข้ าด้ วยแบบ Voluntary isocapnic hyperpnea ที่ระดับความหนัก 40%ของ -ระยะเวลาในการวิ่งจนหมดแรงในกลุม่ ที่ได้ รับการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจ
ปริมาตรการระบายอากาศสูงสุด(MVV) 30 นาที/ครัง้ /วัน 3 วัน ต่อสัปดาห์ ระยะเวลาฝึ ก 4 สัปดาห์
แบบ Voluntary isocapnic hyperpnea เพิ่มขึ ้นมากกว่ากลุม่ ที่ได้ รับ
การฝึ กแบบ resistance training
การฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจเข้ าแบบ Pressure threshold loading (แบบสปริง) ที่ระดับความหนักสูงสุดที่ -ระยะเวลาในการวิ่ง 1500 เมตร ลดลงในกลุม่ ที่ได้ รับการฝึ กกล้ ามเนื ้อ
สามารถหายใจเข้ าได้ จานวน 30 ครัง้ ระยะเวลาในการฝึ ก 4 สัปดาห์ ร่วมกับการฝึ กในทีส่ งู
หายใจร่วมกับการฝึ กในที่สงู
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6 คน
นักว่ายน ้าชาย 13 การฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจเข้ าแบบ Voluntary isocapnic hyperpnea ที่ระดับความหนัก 60%ของ
คน หญิง 7 คน
ปริมาตรการระบายอากาศสูงสุด(MVV) 30 นาทีตอ่ ครัง้ /วัน 5 วัน ต่อสัปดาห์ ระยะเวลาฝึ ก 8 สัปดาห์
ร่วมกับการฝึ กซ้ อมว่ายน ้า
นักว่ายน ้า
การฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจเข้ าและกล้ ามเนื ้อหายใจออกด้ วยแบบ Pressure threshold loading (Philips
ประเภท fin
respironuc, Andover) ที่ระดับความหนัก 30 เซนติเมตรน ้าขณะหายใจเข้ า และขณะหายใจออกโดย
swimmer จานวน ปรับความหนักขึ ้น 2 เซนติเมตรน ้าต่อสัปดาห์ 5 วัน/สัปดาห์ ระยะเวลาในการฝึ ก 4 สัปดาห์ ร่วมกับ
20 คน
การฝึ กว่ายน ้า 3 วัน/สัปดาห์
นักกีฬาจักรยาน การฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจเข้ าแบบ Voluntary isocapnic hyperpnea ที่ระดับความหนัก 60%ของ
เพศชาย 9 คน
ปริมาตรการระบายอากาศสูงสุด(MVV) 30 นาทีตอ่ ครัง้ /วัน 5 วัน ต่อสัปดาห์ ร่วมกับการฝึ กกล้ ามเนื ้อ
หายใจเข้ าแบบ Pressure threshold loading(POWERbreathe)ระดับความหนัก 50 %ของแรงใน
การหายใจเข้ าสูงสุด จานวน 40 ครัง้ ต่อวัน 5 วัน/สัปดาห์ ระยะเวลาฝึ กทังหมด
้
5 สัปดาห์
นักกีฬาจักรยาน การฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจเข้ าแบบ Pressure threshold loading (POWERbreathe) ความหนักที่ 50%
เพศชาย 16 คน
ของแรงดันสูงสุดทีส่ ามารถหายใจเข้ าไปได้ 30 ครัง้ 2 เซตต่อวัน 5วัน/สัปดาห์ ระยะเวลาฝึ ก 6 สัปดาห์
นักกีฬาจักรยาน การฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจเข้ าแบบ Voluntary isocapnic hyperpnea ที่ระดับความหนักเริ่มต้ น เท่ากับ
10 คน
อัตราการระบายอากาศในขณะที่ทาการทดสอบ incremental cycling test(94.8-134.5 L/min) และ
ปรับระดับความหนักขึ ้นในทุกสัปดาห์ตลออดการฝึ ก ระยะเวลา30 นาที/ครัง้ /วัน 5 วัน/สัปดาห์
ระยะเวลาการฝึ ก 4 สัปดาห์

Kilding AE.
และคณะ
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Frederic L.และ
คณะ(2013)15

การฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจเข้ าและกล้ ามเนื ้อหายใจออกแบบ Pressure threshold loading (แบบสปริง)
ที่ระดับความหนัก 40 เซนติเมตรน ้าขณะหายใจเข้ าและ 46 เซนติเมตรน ้าขณะหายใจออก 5 วัน/
สัปดาห์ ระยะเวลาในการฝึ ก 4 สัปดาห์ ภายหลังการฝึ กว่ายน ้าแบบฟิ น 4 สัปดาห์
การฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจเข้ าแบบ Pressure threshold loading (POWERbreathe) ความหนักที่ 50%
ของแรงดันสูงสุดทีส่ ามารถหายใจเข้ าไปได้ 30 ครัง้ 2 เซต/วัน 5วันต่อสัปดาห์ ระยะเวลาฝึ ก 6 สัปดาห์

นักดาน ้าอาชีพ
ชาย 9 คน

Ray AD.และ
คณะ(2008)40

การฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจเข้ าและกล้ ามเนื ้อหายใจออกแบบ Pressure threshold loading (แบบสปริง)
ที่ระดับความหนัก 50 เซนติเมตรน ้าขณะหายใจเข้ า และขณะหายใจออก 5 วัน/สัปดาห์ ระยะเวลาใน
การฝึ ก 4 สัปดาห์ ภายหลังการฝึ กว่ายน ้าแบบฟิ น 4 สัปดาห์

นักว่ายน ้าเพศ
ชาย 30 คน

Wylegala JA.
และคณะ
(2007)13

-ระยะเวลาในการปั่ นจักรยานระยะทาง 20 และ 40 กิโลเมตรในกลุม่ ที่
ได้ รับการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจลดลงมากกว่าในกลุม่ ทีฝ่ ึ กแบบหลอก
-ระยะเวลาในการปั่ นจักรยาน 40 กิโลเมตร ในกลุม่ ที่ได้ รับการฝึ ก
กล้ ามเนื ้อหายใจลดลงมากกว่ากลุม่ ที่ได้ รับการฝึ กแบบหลอกและกลุม่
ควบคุม

- ระยะเวลาในการปั่ นจักรยาน 8 กิโลเมตรในกลุม่ ที่ได้ รับการฝึ ก
กล้ ามเนื ้อหายใจกับกลุม่ ควบคุมไม่แตกต่างกัน

-ระยะเวลาสูงสุดในการว่ายน ้าใต้ ผิวน ้าในกลุม่ ที่ได้ รับการฝึ กกล้ ามเนื ้อ
หายใจร่วมกับการฝึ กว่ายน ้าเพิ่มมากขึ ้นกว่ากลุม่ ที่ได้ รับการฝึ กว่ายน ้า
เพียงอย่างเดียว

-ระยะเวลาในการว่ายน ้า 100 เมตร 200 เมตร ลดลงในกลุม่ ที่ได้ รับการ
ฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจ ในขณะที่ระยะเวลาในการว่าย 400 เมตรภายหลัง
การฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจเข้ าไม่แตกต่างการก่อนการฝึ ก
-ระยะเวลาในการว่ายน ้า 50 เมตร และ 200 เมตร ลดลดลงในกลุม่ ที่
ได้ รับการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจร่วมกับการฝึ กซ้ อมว่ายน ้า

-ระยะเวลาในการว่ายน ้าจนหมดแรง(Tlimt) ทังในบริ
้
เวณผิวน ้าและใต้
น ้า เพิ่มมากขึ ้นในกลุม่ ที่ได้ รับการฝึ กแบบ pressure threshold
loading มากกว่าในกลุม่ ที่รับการฝึ กแบบ Voluntary isocapnic
hyperpnea
--ระยะเวลาในการว่ายน ้าจนหมดแรง(Tlimt) ในบริเวณใต้ น ้า เพิ่มมาก
ขึ ้นในกลุม่ ที่ได้ รับการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจมากกว่ากลุม่ ควบคุม
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การฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาประเภททนทานที่มีความหนักสูงได้ ด้วยการ
เพิ่มประสิทธิภาพการทางานของกล้ ามเนื ้อหายใจซึ่งเป็ นผลให้ งานของการหายใจลดลง ลดการสะสมแลคเตดและลด
โอกาสในการเกิด Inspiratory muscle metaboreflex ทังนี
้ ้การฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจมักทาร่ วมหรื อภายหลังการการฝึ ก
โดยทัว่ ไปของกีฬานันๆ
้ โดยรู ปแบบโปรแกรมการฝึ กกล้ ามเนื ้อหายใจที่สง่ ผลดีต่อสมรรถภาพในการเล่นกีฬาแต่ละชนิด
นันจะมี
้ รายละเอียดที่แตกต่างกันจึงควรเลือกใช้ ให้ เหมาะสมกับชนิดกีฬานัน้
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