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บทคัดย่อ
การอบซาวน่ าเป็ นการรั กษาด้ วยความร้ อนชนิด หนึ่ง ที่ทาให้ เกิดภาวะเครียดจากความร้ อนทั่วร่ างกาย และ
ตอบสนองต่อภาวะนี้ด้วยการเพิ่มการทางานของระบบหัวใจและหลอดเลือด ทาให้ อตั ราการเต้ นของหัวใจเพิ่มขึ้นคล้ าย
กับการออกกาลังกาย แต่ยังไม่มีการรายงานถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเต้ นของหัวใจซึ่งเป็ นตัวบ่งชี้ถึงการทางาน
ของหัวใจในขณะอบซาวน่ามาก่อน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตอบสนองของอัตราการเต้ นของหัวใจต่อ
ภาวะเครียดจากความร้ อนขณะอบซาวน่าในผู้ชายวัยรุ่นสุขภาพดี อาสาสมัครเพศชาย (30 คน) อายุเฉลี่ย 18.70 ± 1.09
ปี เข้ าอบซาวน่าที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 10-20 เป็ นเวลา 20 นาที บันทึกอัตราการเต้ น
ของหัวใจในขณะอบซาวน่าทุกๆ 5 นาที ผลการทดลองพบว่าอัตราการเต้ นของหัวใจในขณะอบซาวน่านาทีท่ี 0, 5, 10,
15 และ 20 มีค่าเท่ากับ 97.53, 111.73, 122.93 และ 134.20 ครั้งต่อนาที ตามลาดับ ซึ่งอัตราการเต้ นของหัวใจใน
นาทีท่ี 15 ถึงนาทีท่ี 20 มีค่าเท่ากับร้ อยละ 61.07-66.67 ของอัตราการเต้ นของหัวใจสูงสุด ซึ่งเทียบได้ กบั การออกกาลัง
กายในระดับเบาถึงปานกลาง แสดงให้ เห็นว่าการอบซาวน่าที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที ในผู้ชายวัยรุ่น
สุขภาพดี สามารถทาให้ อตั ราการเต้ นของหัวใจเพิ่มขึ้นเทียบเท่ากับการออกกาลังกายระดับปานกลางได้
คาสาคัญ: การตอบสนองของอัตราการเต้ นของหัวใจ ภาวะเครียดจากความร้ อน อบซาวน่า
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Abstract
Sauna is one of the therapeutic heats that result in systemic heat stress. Human body responds to heat stress
by activation cardiovascular activities and increasing heart rate similarly to how human body responds to exercise.
Nevertheless, there is no report about the response of heart rate, which represents cardiovascular activity, during
sauna bath. The aim of this study was to investigate the heart rate response to heat stress during sauna bath in
healthy young men. Male volunteers (n=30) aged 18.70 ± 1.09 years participated in 60°C sauna bath with 1020% relative humidity for 20 minutes. Heart rates were recorded in every 5 minutes. The results show that heart
rates during sauna bath at 0, 5, 10, 15, and 20 minutes were 97.53, 111.73, 122.93, and 134.20 beat/minute,
respectively. Interestingly, heart rates from 15 to 20 minute of sauna bath were between 61.07- 66.67% of the
maximum heart rate which equally to light-moderate intensity exercises. In conclusion, the sauna bath at 60°C for
20 minutes in healthy young men was able to increase heart rate as the criteria of exercise at moderate intensity.
Keywords: Heart Rate Response, Heat Stress, Sauna Bath
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บทนา
การอบซาวน่าเป็ นวิธกี ารให้ ความร้ อนทั่วร่างกายชนิดหนึ่ง ซึ่งในปั จจุบันมีผ้ ูนิยมอบซาวน่าอย่างแพร่หลาย ทั้ง
บุคคลทั่วไปและนักกีฬา นอกจากนั้นยังนิยมใช้ ในธุรกิจความงามและสปา เนื่องจากความร้ อนจากการอบซาวน่า ช่วยผ่อน
คลายความตึงเครียดของร่างกาย ลดอาการปวดเมื่อยกล้ ามเนื้อ ช่วยขับเหงื่อและทาความสะอาดผิว หนัง (Hannuksela &
Ellahham, 2001; Kukkonen-Harjula & Kauppinen, 2006) ร่ า งกายจะมี อุ ณ หภู มิ สู ง ขึ้ นเมื่ อเข้ าอบซาวน่ า แล้ ว
ตอบสนองต่ อความร้ อนด้ ว ยการหลั่ ง เหงื่ อ และหลอดเลื อ ดที่ผิว หนั ง ขยายตัว (Kukkonen-Harjula & Kauppinen,
2006) และยังกระตุ้นระบบหัวใจและหลอดเลือดให้ ทางานมากขึ้น (Crinnion, 2011)
จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า การที่ร่างกายได้ รับความร้ อนแบบทั่วร่างกาย เช่น การแช่นา้ ร้ อนหรือการอบซาว
น่า สามารถทาให้ อตั ราการเต้ นของหัวใจและความต้ องการใช้ ออกซิเจนเพิ่มขึ้นคล้ ายกับการตอบสนองต่อการ ออกกาลัง
กาย แต่มี hemodynamic load น้ อยกว่าการออกกาลังกายทั่วไป (Lietava, Vohnout, Valent, & Celko, 2004) เนื่องจาก
ความร้ อนทาให้ มกี ารขยายตัวของหลอดเลือดที่ผวิ หนังและลดความต้ านทานของหลอดเลือดส่วนปลายได้ มากกว่า (Keast
& Adamo, 2000) ดังนั้นจึงทาให้ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากหัวใจทางานหนักมากเกินไปในขณะออกกาลังกายได้
จากการตอบสนองของร่างกายดังกล่าว การอบซาวน่าอาจจะมีประโยชน์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดสาหรับผู้ท่ไี ม่ค่อย
ได้ ออกกาลังกาย หรือไม่สามารถออกกาลังกายที่หนักและนานได้ เนื่องจากมีโรคประจาตัว เช่น โรคภูมิแพ้ หอบหืด โรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคความดันเลือดสูง โรคหัวใจ รวมถึงผู้ท่มี คี วามพิการทางร่างกาย
ถึงแม้ ว่าการอบซาวน่าจะทาให้ ระบบหัวใจและหลอดเลือดเกิดการตอบสนองคล้ ายกับการออกกาลังกาย แต่ยัง
ไม่มรี ายงานที่บ่งบอกว่าการอบซาวน่าด้ วยระยะเวลาสั้นๆ ในแต่ละครั้งจะทาให้ อตั ราการเต้ นของหัวใจเพิ่มขึ้นอย่างไรและ
เทียบได้ กบั การออกกาลังกายระดับใด ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตอบสนองของอัตราการเต้ นของ
หัวใจต่อภาวะเครียดจากความร้ อนขณะอบซาวน่ าในผู้ชายวัยรุ่นสุขภาพดี เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์สาหรับการ
ประยุกต์ใช้ ซาวน่าเพื่อกระตุ้นการทางานของระบบหัวใจและหลอดเลือดต่อไปในอนาคต
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

ขั้นตอนการศึกษา
การศึกษานี้ได้ ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 54 02 01 0031
อาสาสมัครที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกและยินยอมเข้ าร่วมการวิจัยจะได้ รับฟั งคาอธิบายขั้นตอนการทดลอง อาบนา้ เปลี่ยนชุด
เป็ นเสื้อยืด กางเกงขาสั้น และคาดเครื่องวัดอัตราการเต้ นของหัวใจ (Polar FT7 heart rate monitor, POLAR, Finland)
ไว้ ท่หี น้ าอก แล้ วชั่งนา้ หนัก วัดส่วนสูง ความดันเลือด อัตราการเต้ นของหัวใจและอุณหภูมิร่างกายก่อนเริ่มทาการทดลอง
จากนั้นเริ่มการทดลองดังนี้
1. ให้ อาสาสมัครเข้ าห้ องซาวน่า (ARVICA, TYLO sauna, Sweden) ที่ต้งั อุณหภูมไิ ว้ ท่ี 60±2 องศาเซลเซียส และ
มีความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 10-20 โดยให้ น่งั เหยียดขาบนม้ านั่งแถวบน หลังพิงผนังห้ อง
2. บันทึกอัตราการเต้ นของหัวใจขณะอบซาวน่า นาทีท่ี 0, 5, 10, 15 และ 20
3. เมื่อครบ 20 นาที ให้ อาสาสมัครออกมานั่งพักบนเก้ าอี้ท่มี พี นักพิง และให้ ด่มื นา้ ชดเชยการสูญเสียนา้
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กลุ่มตัวอย่าง
อาสาสมัครเพศชาย อายุ 17-23 ปี จานวน 30 คน สุขภาพดี ไม่มโี รคประจาตัวที่เป็ นข้ อห้ ามในการอบซาวน่า ไม่เคยอบ
ซาวน่ามาก่อน ไม่ออกกาลังกายหรือออกกาลังกายน้ อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์และไม่เคยสูบบุหรี่
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การวิเคราะห์ข้อมูล
แสดงข้ อมูลในรูปของ Mean ± SD เปรียบเทียบความแตกต่างของอัตราการเต้ นของหัวใจในแต่ละช่วงเวลาด้ วยสถิติ One
way repeated measures analysis of variance และ Tukey’s test กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี p<0.05
ผลการศึกษา
อาสาสมั ค ร 30 คน มี อ ายุ เ ฉลี่ ย 18.70±1.09 ปี น้ า หนั ก 58.13±11.34 กิ โ ลกรั ม ส่ ว นสู ง 170±6.01
เซนติเมตร ดัชนีมวลกาย 20.05±1.36 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ก่อนการทดลองมีอตั ราการเต้ นของหัวใจ 76.10±7.15
ครั้งต่อนาที อุณหภูมิร่างกาย 36.76±0.21 องศาเซลเซียส ความดันซิสโตลิก 115.00±11.00 มิลลิเมตรปรอท และ
ความดันไดแอสโตลิก 68.00±7.00 มิลลิเมตรปรอท
ขณะอบซาวน่า อาสาสมัครมีอัตราการเต้ นของหัวใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จาก 80.53 ครั้งต่อนาที ในนาทีท่ี 0 เป็ น
97.97±8.10, 111.73±5.75, 122.93±5.69 และ 134.20±4.61 ครั้งต่อนาที ในนาทีท่ี 5, 10, 15 และ 20 ตามลาดับ
ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งเป็ นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.001) เมื่อเปรียบเทียบกับนาทีท่ี 0
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รูปที่ 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเต้ นของหัวใจในขณะอบซาวน่า (mean ± SD)
* แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.001) เมื่อเปรียบเทียบกับนาทีท่ ี 0
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การแบ่งระดับความหนักของการออกกาลังกายสามารถใช้ อตั ราการเต้ นของหัวใจเทียบจากค่าร้ อยละของอัตรา
การเต้ นของหัวใจสูงสุด โดยอัตราการเต้ นของหัวใจสูงสุด คานวณจากสูตร 220-อายุ (ปี ) ซึ่งการออกกาลังกายระดับเบา
ระดับปานกลาง และระดับหนัก ต้ องให้ อตั ราการเต้ นของหัวใจอยู่ในช่วงร้ อยละ 57-63, 64-76 และ 77-95 ของอัตรา
การเต้ นของหัวใจสูงสุด ตามลาดับ (Garber et al., 2011) ผลการทดลองพบว่ าในนาทีท่ี 0 เมื่อเริ่มต้ นเข้ าอบซาวน่ า
อาสาสมัครมีอัตราการเต้ นของหัวใจขณะพัก เฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 40.01 ของอัตราการเต้ นของหัวใจสูงสุด แล้ วเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ จนกระทั่งในนาทีท่ี 15 อาสาสมัครมีอตั ราการเต้ นของหัวใจร้ อยละ 61.07 ของอัตราการเต้ นของหัวใจสูงสุด ซึ่ง
เทียบได้ กบั ความหนักของการออกกาลังกายระดับเบา และในนาทีท่ี 20 อัตราการเต้ นของหัวใจเพิ่มขึ้นถึงร้ อยละ 66.67
ของอัตราการเต้ นของหัวใจสูงสุด ซึ่งเทียบได้ กบั การออกกาลังกายด้ วยความหนักระดับปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 1
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เวลา
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แสดงการเปรียบเทียบอัตราการเต้ นของหัวใจในแต่ละช่วงเวลากับอัตราการเต้ นของหัวใจสูงสุด
อัตราการเต้ นของหัวใจ
(ครั้ง/นาที)
80.53 ±7.32
97.97±8.10
111.73±5.75
122.93±5.69
134.20±4.61

ร้ อยละ
อัตราการเต้ นของหัวใจสูงสุด
40.01±3.64
48.67±4.03
55.51±2.86
61.07±2.82
66.67±2.37

ระดับความหนัก
ของการออกกาลังกาย
เบามาก
เบามาก
เบามาก
เบา
ปานกลาง

อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาพบว่า การอบซาวน่าที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ทาให้ อาสาสมัครมีอัตราการเต้ นของหัวใจ
เพิ่มขึ้น โดยในช่วง 5 นาทีแรก อัตราการเต้ นของหัวใจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็ นผลมาจากการตอบสนองของร่างกาย
ต่อความร้ อนที่ได้ รับ หลังจากนั้นอัตราการเต้ นของหัวใจจะเพิ่มขึ้นด้ วยอัตราที่คงที่เมื่อร่างกายปรับตัวกับความร้ อนได้ ใน
ระยะเวลาหนึ่งซึ่งคล้ ายกับการออกกาลังกาย ที่พบว่าในช่วงแรกจะมีการเพิ่มขึ้น ของอัตราการเต้ นของหัวใจอย่างรวดเร็ว
และหลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นช้ าๆ จนคงที่ (steady state) (Brown, Miller, & Eason, 2006) การตอบสนองของอัตราการ
เต้ นของหัวใจต่อความร้ อนในขณะอบซาวน่า นี้ เป็ นผลมาจากการกระตุ้นรีเฟล็กซ์ของ adrenergic cardiac beta receptor
ซึ่งทาให้ หัวใจบีบตัวเพิ่มมากขึ้น และความร้ อนยังไปกระตุ้นการทางานของระบบประสาทซิมพาเทติกทาให้ เกิดภาวะหัว
ใจเต้ นเร็ว ดังนั้น cardiac workload จึงเพิ่มขึ้นและแปรผันตามความร้ อนที่ได้ รับ และนอกจากนี้ความร้ อนจากการอบซาว
น่ายังไปส่งผลกระตุ้น skin thermoreceptor ให้ ส่งสัญญาณไปยังศูนย์ควบคุมอุณหภูมทิ ่สี มองส่วนไฮโปทาลามัส เพื่อยับยั้ง
การทางานของระบบประสาทซิมพาเทติก และกระตุ้นการทางานของระบบประสาทพาราซิมพาเทติก ส่งผลให้ หลอดเลือด
ที่ผิวหนังคลายตัว ลดความต้ านทานของหลอดเลือดส่วนปลายและทาให้ เลือดไหลเวียนมายังผิวหนังเพิ่มขึ้น (Sawicka,
Brzostek, & Kowalski, 2007)
การออกกาลังกายเพื่อให้ หัวใจและปอดแข็งแรงในบุคคลทั่วไป ควรเป็ นการออกกาลังกายแบบแอโรบิก เช่น
การเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ว่ายนา้ เป็ นต้ น โดยให้ มคี วามหนักระดับปานกลางถึงหนัก และใช้ เวลาอย่างน้ อย 30 นาทีต่อครั้ง
(Rivera-Brown & Frontera, 2012) แต่สาหรับผู้ท่มี ีข้อจากัดในการออกกาลังกาย เช่ น มีโรคประจาตัว ที่เป็ นข้ อห้ าม
ส าหรั บการออกกาลั ง กาย หรื อ มีค วามพิ การทางร่ า งกาย รวมถึง ผู้ ท่ีไ ม่ ไ ด้ ออกกาลั ง กาย มักพบว่ า มีการลดลงของ
สมรรถภาพการทางานของหั วใจและปอด ซึ่งโดยทั่วไปในผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพ เช่ น โรคหั วใจ โรคความดันโลหิ ตสูง
โรคเบาหวาน รวมถึงผู้สูงอายุน้ัน จะได้ รับคาแนะนาให้ ออกกาลังกายแบบแอโรบิกที่ความหนักระดับเบาถึงปานกลาง
เพื่ อให้ ร ะบบต่ า งๆ ภายในร่ า งกายยั ง คงประสิทธิภ าพการทางาน (Brown, Miller, & Eason, 2006; Garber et al.,
2011) แต่ ด้วยข้ อจากัดทางร่ างกายจึงทาให้ ไม่ สามารถออกกาลังกายอย่ างสม่ าเสมอได้ การอบซาวน่ าเป็ นวิธีการที่
สามารถทาให้ อตั ราการเต้ นของหัวใจและความต้ องการใช้ ออกซิเจนเพิ่มขึ้นคล้ ายกับการตอบสนองต่อการออกกาลังกาย
แต่ไม่ทาให้ หัวใจต้ องทางานหนักเหมือนกับการออกกาลังกาย (Lietava et al., 2004) ดังนั้นการอบซาวน่ าจึงน่ าจะมี
ความปลอดภัยกับผู้ท่มี ีภาวะหัวใจทางานผิดปกติ ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า การเข้ าอบซาวน่าจะกระตุ้นให้ หัวใจทางาน
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และสามารถทาให้ หัวใจเต้ นได้ ถงึ ร้ อยละ 66.67 ของอัตราการเต้ นของหัวใจสูงสุดในนาทีท่ี 20 ของการเข้ า
อบซาวน่า เทียบได้ กบั การออกกาลังกายด้ วยความหนักระดับปานกลาง (Garber et al., 2011)
จากการศึกษาที่ผ่านมามีรายงานว่ าการอบซาวน่ า ช่ วยส่งเสริมให้ สุขภาพดีข้ ึนและมีประโยชน์กับระบบต่ างๆ
ภายในร่างกาย (Crinnion, 2011) โดยเฉพาะประโยชน์ต่อระบบหัวใจและการไหลเวียนเลื อด (Imamura et al., 2001;
Keast & Adamo, 2000; Kukkonen-Harjula & Kauppinen, 2006; Nguyen, Naseer, & Frishman, 2004) นอกจากนี้
ยังพบว่า การอบซาวน่าที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ครั้งละ 15 นาที ต่อเนื่องกัน 2 สัปดาห์ ทาให้ การทางานของหัวใจ
ของผู้ท่มี ีภาวะหัวใจวายเรื้อรังดีข้ นึ และยังช่วยลดอาการของโรคได้ (Kihara et al., 2004; Kihara et al., 2002) แสดง
ให้ เห็นว่าการอบซาวน่านั้น ช่ วยให้ หัวใจทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังมีความปลอดภัยด้ วย แต่ถึงอย่ างไรก็ตาม
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การอบซาวน่ายังถือว่าเป็ น passive treatment หากต้ องการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของหัวใจอย่างแท้ จริง ควรออก
กาลังกายให้ เหมาะสมหรือใช้ ซาวน่าร่วมกับการออกกาลังกายก็ได้ (van der Wall, 2015)
สรุปผลการศึกษา
ร่างกายตอบสนองต่อภาวะเครียดจากความร้ อนจากการอบซาวน่าที่อณ
ุ หภูมิ 60 องศาเซลเซียส โดยเพิ่มอัตรา
การเต้ นของหัวใจขึ้นเรื่อยๆ จาก 80.53 ไปจนถึง 134.20 ครั้งต่อนาที ในนาทีท่ี 20 คิดเป็ นร้ อยละ 66 ของอัตราการ
เต้ นของหั วใจสูงสุด ซึ่ง เทียบได้ กับ อัต ราการเต้ น ของหั วใจในการออกกาลัง กายด้ ว ยความหนั ก ระดับปานกลาง แต่
การศึกษาครั้งนี้ได้ ข้อมูลเพียงเบื้องต้ นเท่านั้น หากจะนาไปประยุกต์ใช้ ควรมีการศึกษาด้ านอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ระยะเวลา
หรือจานวนครั้งในการอบซาวน่า ตัวแปรอื่นๆ ที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย รวมถึงการศึกษาในกลุ่มตัวอย่ าง
อื่นๆ เช่ น เพศหญิงหรือผู้ท่ีไม่ สามารถออกกาลังกายได้ หรือผู้ป่วย เนื่องจากมีความแตกต่ างทางด้ านสรีรวิทยาและ
ประสิทธิภาพการทางานของหัวใจและการไหลเวียนเลือดเพื่อที่จะใช้ เป็ นข้ อมูลในการนาไปใช้ ประโยชน์ต่อไปในอนาคต
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