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ผลของการออกก�ำลังกายด้วยระดับความหนักสูงสลับกับความหนักที่เบาลงต่อการไหลเวียน
เลือดที่แขนหลังรับประทานอาหารน�้ำตาลสูงในวัยรุ่นชายสุขภาพดีที่ไม่ออกก�ำลังกาย
Acute effect of exercise with high-intensity interval on forearm blood flow
after hyperglycemic-feeding in sedentary health young men
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการออกก�ำลังกายที่ระดับความหนักสูงสลับกับช่วงระดับความหนักที่
เบาลงต่อการไหลเวียนเลือดทีแ่ ขนในภาวะน�ำ้ ตาลในเลือดสูงหลังรับประทานอาหาร ในอาสาสมัครกลุม่ ตัวอย่างชายสุขภาพ
ดีที่ไม่ออกก�ำลังกาย (อายุ 21.6±1.8 ปี ดัชนีมวลกาย 20.6±3.1 กก./ม2) จ�ำนวน 10 คน ซึ่งการวิจัยเป็นเชิงทดลองแบบ
สุ่มไขว้กลุ่ม โดยสุ่มแยกอาสาสมัครกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกรับประทานน�้ำตาลความเข้มข้นสูงร่วมการ
ออกก�ำลังกายในครั้งแรก เว้นหนึ่งสัปดาห์ แล้วรับประทานน�้ำตาลความเข้มข้นสูงอย่างเดียว กลุ่มที่สองท�ำการทดลองใน
ล�ำดับย้อนกับกลุ่มแรก โดยทั้งสองกลุ่มได้รับการวัดอัตราการไหลเวียนของเลือดสูงสุดที่แขนหลังจากมีการอุดกั้นการ
ไหลของเลือด วัดก่อนและหลังการรับประทานน�ำ้ ตาลความเข้มข้นสูง 30 นาที พบว่าการรับประทานน�ำ้ ตาลความเข้มข้นสูง
อย่างเดียวลดระดับสูงสุดของอัตราการไหลของเลือดทีแ่ ขนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตจิ าก 26.0±2.2 มล./100 มล./นาที เป็น
23.6±2.5 มล./100 มล./นาที (p<0.001) และผลของการออกก�ำลังกายเพิ่มระดับสูงสุดของอัตราการไหลของเลือดที่แขน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ จาก 25.8±2.4 มล./100 มล./นาที เป็น 34.2±2.4 มล./100 มล./นาที (p<0.001) หลังการ
รับประทานน�้ำตาลความเข้มข้นสูงร่วมการออกก�ำลังกาย จากผลการทดลองสนับสนุนว่าการออกก�ำลังกายมีบทบาทส�ำคัญ
ในการเพิ่มการไหลของเลือดแม้จะได้รับน�้ำตาลความเข้มข้นสูง การออกก�ำลังกายช่วยชะลอการพัฒนาหรือการเกิดภาวะ
แข็งตัวของหลอดเลือดแดงที่เกิดจากภาวะน�้ำตาลในเลือดสูงหลังรับประทานอาหารในชายสุขภาพดีที่ไม่ออกก�ำลังกาย
ค�ำส�ำคัญ: ออกก�ำลังกายแอโรบิกระดับความหนักสูงสลับกับช่วงระดับหนักที่เบาลง การไหลเวียนเลือดที่แขน ภาวะน�้ำตาล
ในเลือดสูงหลังรับประทานอาหาร
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Abstract

The objective of this research was to study the effects of high-intensity interval aerobic exercise
on the forearm blood flow (FBF) in postprandial hyperglycemia (PPH) of sedentary healthy young men.
Ten healthy young men (age 21.6± 1.8 yrs, BMI 20.6±3.1 kg/m2) participated in this randomized crossover
study. All subjects were randomly assigned into 2 groups. The first group had an oral glucose loading
(OGL) with high-intensity interval aerobic exercise, a 1 week washout and then an oral glucose loading
only. The second group had a reversed order of the experiment. High-intensity interval aerobic exercise
was performed for thirty-eight minutes. In both occasions, peak forearm blood flow (peak FBF) during
reactive hyperemia using venous occlusion plethysmography was determined at baseline and thirty
minutes after OGL. Significant differences in peak FBF were found between the two occasions. With
exercise, peak FBF increased from 25.8±2.4 ml/100 ml/min. at baseline to 34.2±2.4 ml/100 ml/min,
(p<0.001) at 30 min after OGL, and decreased from 26.0±2.2 ml/100 ml/min. at baseline to 23.6±2.5
ml/100 ml/min, (p<0.001) with OGL only. High-intensity interval aerobic exercise can improve blood flow
that is decreased due to high blood glucose. Exercise plays an important role in preventing impaired
vascular function, resulting in the deceleration of the development and progression of hyperglycemia
induced vascular dysfunction and atherosclerosis in sedentary healthy young men.
Keywords: High-intensity interval aerobic exercise, Forearm blood flow, Postprandial hyperglycemia
บทน�ำ

ในปัจจุบนั การดูแลสุขภาพถือเป็นสิง่ ส�ำคัญและได้
รับความสนใจมากขึ้นเพื่อป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ซึ่ ง พฤติ ก รรมการรั บ ประทานอาหารและใช้ ชี วิ ต ที่ ไ ม่
เหมาะสมส่งผลให้เกิดกลุ่มโรคเรื้อรังชนิดไม่ติดต่อ (NonCommunicable Diseases; NCDs) ได้แก่ ภาวะความดัน
โลหิ ต สู ง โรคเบาหวาน โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด
(cardiovascular disease) โรคมะเร็ง และโรคปอดเรื้อรัง
มั ก มี ส าเหตุ เ กิ ด จากปั จ จั ย ภายในตั ว บุ ค คล (อายุ เพศ
พันธุกรรม ภูมิคุ้มกัน เชื้อชาติ และความเครียด) และปัจจัย
ภายนอกร่างกายหรือเกิดจากสิ่งแวดล้อม (การสูบบุหรี่
การดื่มแอลกอฮอล์ การรับประทานอาหารที่ส่งผลเสียต่อ
สุขภาพ และการไม่ออกก�ำลังกาย (sedentary)) โรคหัวใจ
และหลอดเลือดโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
เป็นสาเหตุส�ำคัญของการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งในโลก [1,
2] และมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การท� ำ งานของหลอดเลื อ ดที่

ผิดปกติซงึ่ พบว่า เมือ่ กระตุน้ การตอบสนองของการขยายตัว
ของหลอดเลือด ความสามารถนั้นจะลงลดและเกิดความไม่
สมดุลระหว่างสารที่ส่งผลให้หลอดเลือดขยายตัวและหดตัว
[3] การประเมินความสามารถของการท�ำงานของหลอดเลือด
(vascular function) สามารถท�ำโดยการใส่ตัวกระตุ้นหรือ
เกิดแรงเฉือน (shear stress) ให้หลอดเลือดผลิตไนตริก
ออกไซด์ (nitric oxide) [4] โดยประเมินจากระดับสูงสุดของ
การไหลของเลือดที่แขน (peak Forearm Blood Flow;
peak FBF) ซึ่งเป็นค่าที่แสดงจากอัตราการไหลเวียนของ
เลือดที่แขนหลังจากมีการอุดกั้นการไหลของเลือดเป็นระยะ
เวลา 5 นาที (Reactive Hyperemia-Forearm Blood
Flow; RH-FBF) โดยใช้วิธีการในการประเมินที่ได้รับการ
ยอมรับคือ strain-gauge forearm plethysmography
หรือ Venous Occlusion Plethysmography (VOP) [4, 5]
การรับประทานอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพโดย
เฉพาะอาหารทีม่ สี ว่ นประกอบของน�ำ้ ตาลสูง มีผลท�ำให้ระดับ
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ของน�้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นภายหลังจากการรับประทาน
อาหาร (Postprandial Hyperglycemia; PPH) ส่งผลท�ำให้
หลอดเลือดเกิดภาวะเสียสมดุลและเกิดการเปลีย่ นแปลงของ
หลอดเลือด (vascular remodeling) โดยเป็นผลมาจากการ
ทีห่ ลอดเลือดต้องพยายามปรับระดับสมดุลของระดับน�ำ้ ตาล
ในเลือดที่สูงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจจะส่งผลท�ำให้เกิดความ
ผิดปกติต่อไปในระยะยาว [6] ด้วยเหตุน้ีการเกิดภาวะการ
เปลีย่ นแปลงของหลอดเลือดในผูท้ มี่ ี PPH จึงเพิม่ โอกาสเสีย่ ง
ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด [7] นอกจากนี้ PPH
ส่งผลให้ระดับความสามารถในการขยายตัวของหลอดเลือด
ผ่ า นการท� ำ งานของผนั ง หลอดเลื อ ด (endotheliumdependent vasodilation) ลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
ผลของการผลิ ต สารอนุ มู ล อิ ส ระ (Reactive Oxygen
Species; ROS) ที่เพิ่มขึ้น [8, 9] ส�ำหรับการศึกษาเกี่ยวกับ
ตัวแปร PPH ที่ส่งผลต่อการท�ำงานของหลอดเลือดได้มีการ
ศึกษาจากการทดสอบโดยการให้อาสาสมัครกลุ่มตัวอย่าง
รับประทานน�ำ้ ตาลทีม่ รี ะดับความเข้มข้นสูง (Oral Glucose
Load; OGL) เพื่อกระตุ้นท�ำให้เกิดการบกพร่องของการ
ท�ำงานของหลอดเลือดชัว่ คราว และเกิดการเพิม่ ขึน้ ของภาวะ
เครียดทีเ่ กิดจากการออกซิเดชัน (oxidative stress) [10-13]
พบว่าในอาสาสมัครกลุม่ ตัวอย่างกลุม่ วัยรุน่ ชายทีม่ สี ขุ ภาพดี
มีการตอบสนองโดยมีการท�ำงานของหลอดเลือดทีล่ ดลงอย่าง
ชัดเจนในช่วง 1 ชั่วโมงแรก ภายหลังจากการรับประทาน
น�้ำตาลที่มีระดับความเข้มข้นสูง โดยระดับของน�้ำตาลใน
เลือดและการท�ำงานของหลอดเลือดใช้เวลาในการปรับเข้าสู่
ปกติภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมง [11-13] นอกจากนี้
บางการศึกษาได้มกี ารเสนอแนวคิดว่าการทีม่ ี PPH ซ�ำ้ ๆ หรือ
การเกิดขึน้ ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน อาจมีบทบาทส�ำคัญ
ในการพั ฒ นาไปสู ่ ก ระบวนการเกิ ด หลอดเลื อ ดแดงแข็ ง
(atherosclerosis) ซึ่งเป็นภาวะที่มีการอักเสบเรื้อรังที่ผนัง
หลอดเลือดแดง จนเกิดการหนาตัวขึ้น ส่งผลท�ำให้เกิดโรค
หัวใจและหลอดเลือดและภาวะต่าง ๆ ตามมา [9]
การออกก� ำ ลั ง กายแบบแอโรบิ ก เป็ น หนึ่ ง ในวิ ธี
ป้องกันภาวะการท�ำงานของหลอดเลือดทีผ่ ดิ ปกติ (vascular
dysfunction) [14] Zhu และคณะ [11] ได้ท�ำการศึกษาใน
วัยรุน่ ชายสุขภาพดีพบว่า การออกก�ำลังกายแบบแอโรบิกบน
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ลู่วิ่งสายพาน (treadmill) ที่ระดับความหนัก 60 เปอร์เซ็นต์
ของปริมาณการใช้ออกชิเจนสูงสุด (maximal oxygen
uptake) ระยะเวลา 45 นาที พบว่าช่วยป้องกัน vascular
dysfunction ที่เกิดขึ้นภายหลังการรับประทานน�้ำตาลที่มี
ระดั บ ความเข้ ม ข้ น สู ง และได้ มี ก ารตรวจวั ด vascular
function โดยวัดขนาดของหลอดเลือดในขณะมีการขยายตัว
ทีเ่ รียกว่า Flow-Mediated Dilation (FMD) ในขณะพักและ
การไหลเวียนเลือดหลังการอุดกั้นการไหลเวียนเลือดเป็น
ระยะเวลา 5 นาที (reactive hyperemia) หลังการออก
ก�ำลังกายพบว่า เมือ่ รับประทานน�ำ้ ตาลทีม่ รี ะดับความเข้มข้น
สูงร่วมกับมีการออกก�ำลังกายแบบแอโรบิกไม่มผี ลท�ำให้เกิด
การลดลงของค่า FMD ดังที่ตรวจพบการลดลงของ FMD
หลั ง จากรั บ ประทานน�้ ำ ตาลที่ มี ร ะดั บ ความเข้ ม ข้ น สู ง
อย่างเดียว เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Endo และคณะ ในปี
ค.ศ. 2016 [12] พบว่าการออกก�ำลังกายแบบแอโรบิกทีร่ ะดับ
ความหนัก 50 เปอร์เซ็นต์ ของอัตราการบีบตัวของหัวใจ
ส�ำรองสูงสุด (heart rate reserve) สามารถช่วยป้องกันการ
ลดลงของการขยายตัวของหลอดเลือดในวัยรุน่ ชายสุขภาพดี
แต่อย่างไรก็ตามยังไม่เป็นทีท่ ราบแน่ชดั ว่าการออกก�ำลังกาย
ที่ระดับความหนักสูงสลับกับช่วงระดับหนักที่เบาลงจะส่ง
ผลอย่างไรในกลุ่มวัยรุ่นชายสุขภาพดีที่ไม่ออกก�ำลังกายเมื่อ
อยู ่ ใ นภาวะ PPH ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ได้ บ ่ อ ยภายหลั ง จากการ
รับประทานอาหารในชีวิตประจ�ำวัน จึงเป็นเรื่องที่มีความ
ส� ำ คั ญ เพื่ อ ช่ ว ยลดความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด ภาวะหลอด
เลือดแดงแข็ง เหตุนี้จึงเป็นที่น่าสนใจว่าชายสุขภาพดีที่ไม่
ออกก�ำลังกายจะมีการตอบสนองของระดับสูงสุดของการ
ไหลของเลือดที่แขน (peak FBF) อย่างไรก็ตามเมื่อกระตุ้น
ด้วยการรับประทานน�ำ้ ตาลทีม่ รี ะดับความเข้มข้นสูงและการ
ออกก�ำลังกายแบบแอโรบิกทีร่ ะดับความหนักสูงสลับกับช่วง
ระดับหนักที่เบาลงในคนกลุ่มนี้จะสามารถช่วยท�ำให้การ
ไหลเวียนของเลือดที่แขนดีขึ้นหรือไม่ งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษา
ผลของการออกก�ำลังกายแบบแอโรบิกที่ระดับความหนักสูง
สลับกับช่วงระดับหนักที่เบาลง ซึ่งส่งผลต่อการไหลเวียน
เลือดทีแ่ ขนในภาวะน�ำ้ ตาลในเลือดสูงหลังรับประทานอาหาร
ในอาสาสมัครกลุ่มตัวอย่างชายสุขภาพดีที่ไม่ออกก�ำลังกาย
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
อาสาสมั ค รกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งวั ย รุ ่ น (อายุ ร ะหว่ า ง
18-30 ปี) เพศชาย จ�ำนวน 10 คน มีสขุ ภาพดี (ค�ำนวณขนาด
ตัวอย่างจากการศึกษาน�ำร่อง (pilot study)) มีดชั นีมวลกาย
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 กก./ม2 ไม่สบู บุหรี่ ไม่ออกก�ำลังกาย
(กิจกรรมทางกายน้อยกว่า 20 นาที น้อยกว่า 3 ครั้ง ต่อ
สัปดาห์ หรือน้อยกว่า 150 นาทีต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา
ต่อเนื่องภายใน 2 ปี) และมีประวัติทั้งบิดาและมารดาไม่เป็น
ความดันโลหิตสูงและไม่เป็นเบาหวาน อาสาสมัครทีเ่ ป็นกลุม่
ตัวอย่างทั้งหมดได้เซ็นยินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยผ่านคณะ
กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 590-59
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ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย
งานวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงทดลองแบบสุม่ ข้ามกลุม่
(randomized cross over) อาสาสมัครกลุ่มตัวอย่างจะ
เข้ารับการทดสอบ 3 ครั้ง โดยอาสาสมัครกลุ่มตัวอย่างจะได้
รับการท�ำแบบสอบถามเพื่อคัดกรอง เจาะเลือดเพื่อดูระดับ
ไขมั น และระดั บ น�้ ำ ตาลเพื่ อ คั ด ออกถ้ า มี ค วามผิ ด ปกติ
วัดความดันโลหิต (BP<130/85 มม.ปรอท) และทดสอบ
ระดับการใช้ออกชิเจนสูงสุด (maximal oxygen consumption test) ในครั้งแรก จากนั้นอาสาสมัครกลุ่มตัวอย่างจะได้
รับการสุ่มแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 จะได้รับการ
รับประทานน�ำ้ ตาลความเข้มข้นสูงร่วมกับการออกก�ำลังกาย
ก่ อ น ตามด้ ว ยการรั บ ประทานน�้ ำ ตาลความเข้ ม ข้ น สู ง
อย่างเดียว ส่วนกลุม่ ที่ 2 จะได้รบั การทดสอบสลับกับกลุม่ ที่ 1
โดยมีระยะเวลาพักระหว่างการทดสอบครั้งที่ 2 และ 3
อย่างน้อย 1 สัปดาห์ แสดงดังภาพที่ 1

ชายสุขภาพดี อายุ 18-30 ปี ยินยอมเข้าร่วมงานวิจัย
เกณฑ์ ใ นการคั ด เลื อ กเข้ า ในการศึ ก ษา (inclusion criteria)
1. ชายอายุระหว่าง 18-30 ปี
2. มีค่าความดันโลหิตปกติ (BP < 130/85 มม.ปรอท) ค่าน�้ำตาล
ในเลือดปกติ (FBS < 100 มก./ดล.) ระดับไขมันปกติ
(cholesterol < 200 มก./ดล, triglyceride < 150 มก./ดล.,
LDL < 130 มก./ดล.) และคลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติ
3. มีกจิ กรรมทางกายน้อยกว่า 20 นาทีตอ่ ครัง้ และน้อยกว่า 2 ครัง้
ต่อสัปดาห์ภายใน 2 ปี
4. BMI 20-25 กก./ ม2
5. มีประวัติทั้งบิดาและมารดาไม่เป็นความดันโลหิตสูง
6. มีประวัติทั้งบิดาและมารดาไม่เป็นโรคเบาหวาน
7. ไม่สูบบุหรี่

เกณฑ์ในการคัดออกจากการศึกษา (exclusion criteria)
1. มีภาวะที่เสี่ยงหรือเป็นอุปสรรคต่อการออกก�ำลังกาย
2. มีความผิดปกติเกีย่ วกับเส้นประสาทและกล้ามเนือ้ รยางค์สว่ นบน
3. มีแผลเปิดหรือกล้ามเนือ้ มีอาการอักเสบบริเวณแขนข้างทีว่ ดั FBF
4. รับประทานยาที่มีผลต่อการท�ำงานของหัวใจและหลอดเลือด
ได้แก่ beta-blockers และ vasodilators เป็นต้น

ท�ำการสุ่ม n=10
n=5

n=5
รับประทานน�้ำตาลความเข้มข้นสูงร่วมกับการออกก�ำลังกาย

รับประทานน�้ำตาลความเข้มข้นสูงอย่างเดียว

เว้น 1 สัปดาห์
รับประทานน�้ำตาลความเข้มข้นสูงร่วมกับการออกก�ำลังกาย

รับประทานน�้ำตาลความเข้มข้นสูงอย่างเดียว

รวบรวมข้อมูล ท�ำการแปลผล และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ภาพที่ 1 วิธีการด�ำเนินการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มข้ามกลุ่ม (randomized cross over)
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1. การทดสอบการรั บ ประทานน�้ ำ ตาลที่ มี ร ะดั บ ความ
เข้มข้นสูงร่วมกับการออกก�ำลังกาย
อาสาสมัครกลุม่ ตัวอย่างเดินทางมาห้องปฏิบตั กิ าร
วิจยั เวลา 7.00 น. หลังจากอดอาหาร 8-10 ชัว่ โมง อาสาสมัคร
กลุ่มตัวอย่างนอนหงายพักบนเตียง 30 นาที และท�ำการ
วัดการไหลเวียนของเลือด วัดความดันโลหิต และเจาะเลือด
วัดระดับน�ำ้ ตาลในเลือดปลายนิว้ หลังจากนัน้ อาสาสมัครกลุม่
ตัวอย่างออกก�ำลังกายบนลู่วิ่งโดยการออกก�ำลังกายแบบ
แอโรบิกระดับสูงสลับกับช่วงระดับความหนักทีเ่ บาลง 38 นาที
และรับประทานน�ำ้ ตาลความเข้มข้นสูง ภายใน 15 นาที หลัง
จากรับประทานน�้ำตาลความเข้มข้นสูงพัก 30 นาที และ

23.00 น.

หลัง 30 นาที

ก่อน

การวัดระดับสูงสุดการไหลเวียนของเลือดที่แขน

รับประทานน�้ำตาล
ความเข้มข้นสูง

8.30 น.

7.00 น.

85%-95%
VO2max

อดอาหาร

85%-95%
VO2max

70%
VO2max

ก่อน

70%

85%-95%
VO2max

VO2max

70%

VO2max

85%-95%
VO2max

รับประทานน�้ำตาล
ความเข้มข้นสูง

ระย

เคร
ระย

ง
รื่อ

าเค

ะอุ่น

ะเบ

23.00 น.

7.00 น.

9.00 น.

หลัง 30 นาที

70%

VO2max

ื่อง

8-10 ชั่วโมง

2. การทดสอบการรับประทานน�้ำตาลที่มีระดับความเข้ม
ข้นสูงอย่างเดียว
อาสาสมัครกลุม่ ตัวอย่างเดินทางมาห้องปฏิบตั กิ าร
วิจัยเวลา 7.00 น. หลังจากอดอาหาร 8-10 ชั่วโมง หลังจาก
การวัดเรียบร้อยเหมือนกับครั้งที่สอง จากนั้นให้ดื่มน�้ำตาล
ความเข้มข้นสูง ภายใน 2 นาที โดยให้อยูใ่ นท่านัง่ ให้อาสาสมัคร
กลุ่มตัวอย่างพัก 30 นาที และท�ำการวัดการไหลเวียน
ของเลือด วัดความดันโลหิต และเจาะเลือดวัดระดับน�้ำตาล
ในเลือดปลายนิ้ว แสดงดังภาพที่ 2

เจาะเลือดวัดระดับน�้ำตาลในเลือดปลายนิ้ว

อดอาหาร
8-10 ชั่วโมง

ท�ำการวัดการไหลเวียนของเลือด วัดความดันโลหิต และเจาะ
เลือดวัดระดับน�้ำตาลในเลือดปลายนิ้ว แสดงดังภาพที่ 2

8.10 น.

7.00 น.

8.30 น.

9.00 น.

การออกก�ำลังกายแบบแอโรบิกระดับความหนักสูงสลับกับช่วงระดับหนักที่เบาลง 38 นาที

ภาพที่ 2 กรอบเวลารูปแบบการวิจัย
3. การเจาะเลือดเพือ่ ดูระดับไขมันและระดับน�ำ้ ตาลในเลือด
การเก็บเลือดจากหลอดเลือดด�ำที่ท้องแขนหรือ
หลังมือกระท�ำโดยนักเทคนิคการแพทย์วิชาชีพ ด้วยวิธีการ
เก็บตัวอย่างและอุปกรณ์ปลอดเชือ้ เพือ่ รักษาสภาพของเลือด
ให้สมบูรณ์ โดยเลือดที่จะวัดระดับไขมัน (lipid profile) จะ
ถูกเก็บในหลอด clotted blood และเลือดที่จะวัด blood

sugar จะถูกเก็บใน หลอด sodium fluoride ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 2-8
องศาเซลเซี ย ส ก่ อ นท� ำ การวิ เ คราะห์ ใ นห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
การวั ด ระดั บ ของ lipid profile ประกอบด้ ว ย total
cholesterol, triglyceride, HDL-C, LDL-C และระดับ
blood sugar ในช่วงเวลาหลังอดอาหาร 12 ชั่วโมง (fasting
state)
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4. การเจาะเลือดวัดระดับน�้ำตาลในเลือดปลายนิ้ว
การเจาะเลือดปลายนิว้ โดยปริมาณเลือดทีต่ อ้ งการ
ในแต่ละครั้ง จะใช้เพียง 1 หยด จากนั้นสามารถน�ำมาอ่าน
ค่าโดยตรงได้จากเครื่องตรวจน�้ำตาลในเลือด (Accu-Chek
รุน่ Performa) เพือ่ วัดระดับน�ำ้ ตาลระหว่างการทดลองทัง้ 2
รูปแบบการทดลอง
5. การรับประทานน�ำ้ ตาลความเข้มข้นสูง (Oral Glucose
Load; OGL)
ชั่งผงกลูโคสหนัก 75 กรัม และผสมน�้ำปริมาตร
225 มล. ดื่มภายใน 10 นาที ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันที่ใช้
ในการทดสอบ Oral Glucose Tolerance Test [12]
6. การวัดระดับสูงสุดการไหลเวียนของเลือดทีแ่ ขน (peak
FBF)
การวัดการไหลเวียนเลือดชนิดแบบไม่ท�ำให้ได้รับ
บาดเจ็บ (non-invasive) โดยเครื่อง Venous Occlusion
Plethysmography (VOP) ซึ่ ง บรรยายครั้ ง แรกโดย
Hokanson และคณะ [15] ขั้นตอนการวัดท�ำดังนี้
การวัดการไหลเวียนเลือดขณะพัก ให้อาสาสมัคร
กลุ่มตัวอย่างนอนพัก 10 นาที โดยวางแขน (ข้างที่ไม่ถนัด)
สูงระดับหัวใจ จากนั้นน�ำ strain gauge พันบริเวณที่มี
เส้นผ่านศูนย์กลางกว้างที่สุดของแขนส่วนปลาย (forearm)
เลือกขนาดของ strain gauge ให้มีความยาวน้อยกว่า
เส้นรอบวงแขนบริเวณทีจ่ ะท�ำการพันด้วย strain gauge 2-3
ซม. ใช้ venous cuff พันบริเวณแขนส่วนบน (upper arm)

และใช้ wrist cuff พันบริเวณข้อมือ (ภาพที่ 3) จากนั้น
ปัม๊ ลมเข้า wrist cuff จะคงค่าความดันไว้ทคี่ วามดัน systolic
ของอาสาสมัครกลุม่ ตัวอย่าง +30 มม.ปรอท และเริม่ รวบรวม
ข้อมูล 3 นาที ด้วยโปรแกรม NIVP3 software โดยเครื่อง
จะปั๊มลมเข้าที่ venous cuff 50 มม.ปรอท เป็นระยะเวลา
5 วินาที และปล่อยลมออก 10 วินาที ท�ำซ�้ำทุก ๆ 15 วินาที
การวัดการไหลเวียนเลือดวัดโดยอัตราความเร็วของการเพิ่ม
ขึ้นในปริมาตร (volume) สัมพันธ์กับอัตราการไหล (flow
rate) ซึ่งวัดการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรต่อระยะเวลา
1 นาที (มล./100 มล./นาที) ของการขยายของเส้นรอบวง
แขนส่วนปลาย เมื่อปั๊มลมเข้า venous cuff ท�ำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้าบริเวณ strain gauge
การวัดระดับสูงสุดของการไหลของเลือดที่แขน
(peak FBF) ซึ่งเป็นอัตราการไหลเวียนของเลือดที่แขนหลัง
จากมีการอุดกั้นการไหลของเลือดเป็นระยะเวลา 5 นาที
(RH-FBF) สามารถประเมิ น การท� ำ งานของหลอดเลื อ ด
(ภาพที่ 3) โดยพัน arterial occlusion cuff บริเวณแขน
ส่วนบนแล้วปั๊มลมเข้าจนความดันใน cuff สูงกว่าความดัน
systolic ของผู้ทดสอบ 60 มม.ปรอท พร้อมกับปล่อยลม
ออกจาก wrist cuff ที่บริเวณข้อมือคงความดันใน arterial
occlusion cuff ไว้ 5 นาที จากนั้นเพิ่มความดัน wrist cuff
พร้อมกับปล่อย arterial occlusion cuff หลังจากนัน้ ท�ำการ
วัด blood flow เช่นเดียวกับที่กล่าวไว้ข้างต้นเป็นเวลา
5 นาที ค่า peak blood flow คือค่าสูงสุดของอัตรา
การไหลเวี ย นของเลื อ ดของแขนที่ เ กิ ด ในช่ ว งเวลาที่ วั ด

Wrist cuff
Wrist
cuff

Venous cuff
Venous
cuff

Arterial occlusion cuff
Arterial
occlusion cuff
Strain gauge
gauge
Strain

ภาพที่ 3 การพัน wrist cuff, venous cuff, arterial occlusion cuff และ strain gauge
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7. การออกก�ำลังกายแบบแอโรบิกระดับความหนักสูงสลับ
กับช่วงระดับหนักที่เบาลง
อาสาสมัครกลุ่มตัวอย่างออกก�ำลังกายบนลู่วิ่ง
สายพาน โดยการออกก�ำลังกายแบบแอโรบิกระดับสูงสลับ
กับช่วงระดับความหนักที่ปานกลางลง (high-intensity
interval aerobic exercise) ก�ำหนดความหนักเฉพาะบุคคล
จากอัตราการบีบหัวใจสูงสุด (maximum heart rate) ด้วย
การทดสอบปริมาณการใช้ออกซิเจนสูงสุด โปรแกรมการ
ออกก�ำลังกายจะแบ่งออกเป็นสามระยะคือ ระยะอุ่นเครื่อง
(warm up) ระยะออกก�ำลังกาย (exercise) และระยะเบา
เครื่อง (cool down) โดยแต่ละช่วงจะใช้การค�ำนวณความ
หนักเฉพาะบุคคลจากอัตราการบีบหัวใจสูงสุด ดังนี้
อาสาสมัครกลุ่มตัวอย่างจะออกก�ำลังกายแบบ
แอโรบิกในระยะอุ่นเครื่อง 5 นาที โดย 3 นาที หลังปรับ
ความเร็วและความชันจนกระทั่งมีอัตราการบีบของหัวใจ
เท่ากับ 70 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณการใช้ออกซิเจนสูงสุด
จากนัน้ ปรับความเร็วและความชันเข้าช่วงการออกก�ำลังกาย
จนกระทัง่ มีอตั ราการบีบของหัวใจเท่ากับ 85-95 เปอร์เซ็นต์
ปริมาณการใช้ออกซิเจนสูงสุดระยะเวลา 4 นาที สลับกับช่วง
ระดับความหนักที่เบาลง โดยปรับความเร็วและความชันจน
อัตราการบีบของหัวใจเท่ากับ 70 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณการใช้
ออกซิเจนสูงสุดระยะเวลา 3 นาที ท�ำสลับกับทั้งหมด 4 ชุด
จากนั้นเข้าสู่ระยะเบาเครื่อง 5 นาที รวมเวลาทั้งหมด 38
นาที (ภาพที่ 2)
8. การวิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)
8.1 แสดงผลข้อมูลน�้ำหนัก ส่วนสูง, total cholesterol,
triglyceride, HDL-C, LDL-C, blood sugar ความดันโลหิต
และ VO2max ด้วยค่าเฉลีย่ (mean) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(standard deviation)
8.2 ทดสอบการกระจายตัวแบบปกติของข้อมูล โดยใช้
Shapiro-Wilk’s test
8.3 วิเคราะห์ตัวแปรทางสถิติ
1) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย peak
FBF, blood glucose, heart rate และ mean arterial
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pressure ก่อนและหลังรับประทานน�้ำตาลความเข้มข้นสูง
โดยใช้ Paired t-test
2) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย peak
FBF และ blood glucose หลั ง รั บ ประทานน�้ ำ ตาล
ความเข้มข้นสูง 2 protocols โดยใช้ ANOVA for crossover
design
8.4 ทดสอบสถิติที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05
ผลการวิจัย
1. ผลการตอบสนองของภาวะน�้ำตาลในเลือดสูงหลังรับ
ประทานน�้ำตาลความเข้มข้นสูงอย่างเดียว
พบว่าค่าเฉลีย่ ของความดันเฉลีย่ ในหลอดเลือดแดง
(mean arterial pressure) และอัตราการบีบของหัวใจ
ไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ก ่ อ นและหลั ง
รับประทานน�้ำตาลความเข้มข้นสูง 30 นาที แต่พบค่าเฉลี่ย
peak FBF ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติจาก 26.0±2.1
มล./100 มล./นาที เป็น 23.6±2.5 มล./100 มล./นาที
(p<0.001) (ภาพที่ 4) และค่าเฉลี่ยน�้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้น
อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ จ าก 84.7±5.4 มก./ดล.เป็ น
160.3±24.5 มก./ดล. (p<0.001) (ตารางที่ 2)
2. ผลการตอบสนองของภาวะน�้ำตาลในเลือดสูงหลังรับ
ประทานน�้ำตาลความเข้มข้นสูงร่วมกับการออกก�ำลังกาย
พบว่ า หลั ง รั บ ประทานน�้ ำ ตาลความเข้ ม ข้ น สู ง
ค่าเฉลี่ยของความดันเฉลี่ยในหลอดเลือดแดงเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p = 0.026) จาก 66.5±5.5 มม.ปรอท
เป็น 68.9±5.5 มม.ปรอท อัตราการบีบของหัวใจจากเพิม่ ขึน้
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.001) 59.5±5.9 ครั้ง/นาที
เป็น 84.9±7.2 ครั้ง/นาที ค่าเฉลี่ย peak FBF เพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติจาก 25.8±2.4 มล./100 มล./นาที เป็น
34.2±2.4 มล./100 มล./นาที (p<0.001) (ภาพที่ 4) และ
ค่าเฉลีย่ น�ำ้ ตาลในเลือดเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตจิ าก
84.0±5.6 มก./ดล. เป็น 135.0±20.5 มก./ดล. (p<0.001)
(ตารางที่ 2)
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3. ผลการเปรี ย บเที ย บภาวะน�้ ำ ตาลในเลื อ ดสู ง หลั ง
รับประทานน�้ำตาลความเข้มข้นสูงอย่างเดียวกับการร่วม
กับการออกก�ำลังกาย
พบว่า peak FBF ในภาวะน�้ำตาลในเลือดสูงหลัง
รับประทานน�ำ้ ตาลความเข้มข้นสูงร่วมกับการออกก�ำลังกาย
30 นาที เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับรับประทานน�ำ้ ตาลความเข้มข้น
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สูงอย่างเดียวอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ 23.60±2.5 มล./100
มล./นาที และ 34.2±2.4 มล./100 มล./นาที (p<0.001)
และค่ า น�้ ำ ตาลในเลื อ ดในภาวะน�้ ำ ตาลในเลื อ ดสู ง หลั ง
รับประทานน�ำ้ ตาลความเข้มข้นสูงร่วมกับการออกก�ำลังกาย
30 นาที ลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p<0.001) เมือ่ เทียบ
กับรับประทานน�้ำตาลความเข้มข้นสูงอย่างเดียว

ตารางที่ 1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัครกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัครกลุ่มตัวอย่าง
อายุ (ปี)
ส่วนสูง (ซม.)
น�้ำหนัก (กก.)
ดัชนีมวลกาย (กก./ม2)
ความดัน systolic (มม.ปรอท)
ความดัน diastolic (มม.ปรอท)
อัตราการบีบหัวใจ (ครั้ง/นาที)
ปริมาณการใช้ออกชิเจนสูงสุด (มล./กก./นาที)
Total cholesterol (มก./ดล.)
HDL cholesterol (มก./ดล.)
LDL cholesterol (มก./ดล.)
Triglyceride (มก./ดล.)
FPG (มก./ดล.)
HDL = high-density lipoprotein; LDL = low- density lipoprotein

ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(n=10)
21.6±1.8
173.3±6.2
61.6±8.8
20.6±3.0
111.7±9.4
68.7±12.2
73.5±5.5
34.5±3.9
172.5±18.7
54.4±13.7
101.1±15.6
54.4±13.7
85.9±6.2
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ภาพที่ 4 ก: การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean±S.D.) peak FBF เปรียบเทียบระหว่างภาวะน�้ำตาลใน
เลือดสูงหลังรับประทานน�ำ้ ตาลความเข้มข้นสูงอย่างเดียวกับการร่วมกับการออกก�ำลังกายก่อนรับประทานน�ำ้ ตาลความเข้มข้นสูงและ
หลังรับประทานน�้ำตาลความเข้มข้นสูง 30 นาที ข: การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ย blood glucose เปรียบเทียบระหว่างภาวะน�้ำตาลใน
เลือดสูงหลังรับประทานน�ำ้ ตาลความเข้มข้นสูงอย่างเดียวกับการร่วมกับการออกก�ำลังกายก่อนรับประทานน�ำ้ ตาลความเข้มข้นสูงและ
หลังรับประทานน�้ำตาลความเข้มข้นสูง 30 นาที (*p<0.001 เปรียบเทียบในการทดลองแบบเดียวกัน, + p<0.001 เปรียบเทียบหลัง
รับประทานน�้ำตาลความเข้มข้นสูง 30 นาที ในแต่ละแบบการทดลอง)

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean±S.D.) peak FBF, blood glucose, heart rate และ mean
arterial pressure (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เปรียบเทียบระหว่างภาวะน�้ำตาลในเลือดสูงหลัง
รับประทานน�้ำตาลความเข้มข้นสูงอย่างเดียวกับการร่วมกับการออกก�ำลังกายก่อนรับประทานน�้ำตาล
ความเข้มข้นสูงและหลังรับประทานน�้ำตาลความเข้มข้นสูง 30 นาที
รับประทานน�้ำตาลความเข้มข้นสูง
รับประทานน�้ำตาลความเข้มข้นสูง
อย่างเดียว
ร่วมกับการออกก�ำลังกาย
ตัวแปร
ก่อน
หลัง 30 นาที
ก่อน
หลัง 30 นาที
160.30±24.53*
84.00±5.57
135.00±20.5*,+
น�้ำตาลในเลือด (มก./ดล.)
84.7±5.41
23.60±2.48*
25.77±2.37
34.15±2.35*,+
ระดับสูงสุดของการไหล
26±2.13
ของเลือดที่แขน
(มล./100 มล./นาที)
67.31±6.53
66.12±5.92
66.45±5.47
68.85±5.53*
ความดันเฉลี่ยในหลอด
เลือดแดง (มม.ปรอท)
60.36±6.39
63.43±6.37
59.48±5.92
84.95±7.15*,+
อัตราการบีบตัวของหัวใจ
(ครั้ง/นาที)
* p<0.001 เปรียบเทียบในการทดลองแบบเดียวกัน
+ p<0.001 เปรียบเทียบหลังรับประทานน�้ำตาลความเข้มข้นสูง 30 นาที ในแต่ละแบบการทดลอง
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
1. ผลการตอบสนองของหลอดเลื อ ดหลั ง รั บ ประทาน
น�้ำตาลความเข้มข้นสูงอย่างเดียว
ผลจากการศึกษานี้พบว่า ปริมาตรการไหลของ
เลือดมีคา่ ลดลงหลังรับประทานน�ำ้ ตาล จากการศึกษาทีผ่ า่ น
มาพบว่าภาวะน�้ำตาลในเลือดสูงหลังรับประทานอาหาร
ส่งผลให้เกิดการบกพร่องของการท�ำงานของหลอดเลือดและ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในหลอดเลือด [3] ซึ่งภายใน
หลอดเลือดจะปรับสมดุลระดับน�ำ้ ตาลในเลือดอยูต่ ลอดเวลา
และในระยะยาวจะน�ำไปสู่การผิดปกติของหลอดเลือด [6]
เพิ่มความเสี่ยงต่อการพัฒนาการเกิดภาวะความดันโลหิตสูง
[16] และโรคหลอดเลือดหัวใจ [7] นอกจากนี้ภาวะน�้ำตาล
ในเลือดสูงหลังรับประทานอาหารส่งผลให้เกิดการลดลงของ
ความสามารถในการขยายตัวของหลอดเลือดผ่านการท�ำงาน
ของผนั ง หลอดเลื อ ด (endothelium-dependent
vasodilation) เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ reactive oxygen
species (ROS) [8, 9] จากการศึกษาเกี่ยวกับภาวะ PPH ที่
ผ่านมาส่วนใหญ่ใช้น�้ำตาลความเข้มข้นสูงชนิดกลูโคสหนัก
75 กรัม [9, 11, 12, 17] นอกจากนั้นจากการศึกษา Mah
และคณะ ในปี ค.ศ. 2011 [13] พบว่าการใช้น�้ำตาลความ
เข้มข้นสูงชนิดกลูโคสหนัก 75 กรัม ส่งผลให้การท�ำงานของ
หลอดเลือดแย่ลงมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้น�้ำตาล
ความเข้มข้นสูงชนิดฟรุคโตสหนัก 75 กรัม [13] ดังนัน้ จึงเป็น
ที่น่าสนใจคือ การมีภาวะน�้ำตาลในเลือดสูงหลังรับประทาน
อาหารเกิดขึ้นซ�้ำ ๆ เป็นระยะเวลานาน อาจมีบทบาทส�ำคัญ
ในกระบวนการของการพัฒนาไปสูภ่ าวะหลอดเลือดแดงแข็ง
[9] จากการศึกษานี้พบว่าภาวะน�้ำตาลในเลือดสูงที่เกิดจาก
การกระตุ้นโดยการรับประทานน�้ำตาลที่มีความเข้มข้นสูง
สามารถส่งผลให้เกิดความบกพร่องของการขยายตัวของ
หลอดเลือดได้แม้วา่ จะอายุนอ้ ยเป็นวัยรุน่ ชายทีม่ สี ขุ ภาพดีที่
ไม่ได้ออกก�ำลังกาย
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ของ Zhu และคณะ ในปี ค.ศ. 2007 [11] ที่ศึกษาผลของ
การออกก�ำลังกายที่ระดับความหนัก 60 เปอร์เซ็นต์ ของ
ปริมาณการใช้ออกชิเจนสูงสุดในระยะเวลา 40 นาที ต่อการ
ท�ำงานของหลอดเลือดในวัยรุน่ ชายสุขภาพดีในภาวะน�ำ้ ตาล
ในเลือดสูงหลังรับประทานน�้ำตาลที่มีความเข้มข้นสูง พบว่า
ผลของการออกก�ำลังกายสามารถช่วยเพิ่มการท�ำงานของ
หลอดเลือดได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ นอกจากนีก้ ารศึกษา
โดย Endo และคณะ ในปี ค.ศ. 2016 [12] พบว่าการ
ออกก�ำลังกายแบบแอโรบิกทีร่ ะดับความหนัก 50 เปอร์เซ็นต์
ของอัตราการบีบตัวของหัวใจส�ำรองสูงสุด (heart rate
reserve) ในภาวะน�้ำตาลในเลือดสูงหลังรับประทานน�้ำตาล
ที่มีความเข้มข้นสูง สามารถช่วยป้องกันการลดลงของการ
ขยายตัวของหลอดเลือดในกลุ่มวัยรุ่นสุขภาพดีอย่างมีนัย
ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ และจากการศึ ก ษาที่ ผ ่ า นมาพบว่ า
การออกก�ำลังกายระดับหนักสลับเบาส่งผลให้ลดการเพิม่ ขึน้
ของน�้ำตาลหลังมื้ออาหาร [18] และเพิ่มการท�ำงานของ
หลอดเลือดมากกว่าการออกก�ำลังกายระดับปานกลาง [19,
20] กลไกของการออกก�ำลังกายแบบแอโรบิกส่งผลลดน�ำ้ ตาล
ในเลือดโดยการกระตุ้นให้มีการน�ำกลูโคสเข้าเซลล์โดยไม่ใช้
อินซูลิน นอกจากนี้ขณะออกก�ำลังกายเมื่อกล้ามเนื้อมีการ
หดตัวพลังงานที่ส�ำคัญคือ กลูโคสซึ่งในคนสุขภาพดีจะมี
ระบบเมแทบอลิซึมของน�้ำตาลที่ปกติจะมีการหลั่งอินซูลิน
เพือ่ กระตุน้ การขนส่งน�ำ้ ตาลเข้าเซลล์โดยอาศัยโปรตีนขนส่ง
ชนิด GLUT4 (glucose transporter 4) บริเวณเยือ่ หุม้ เซลล์
กล้ามเนือ้ เพือ่ ใช้เป็นแหล่งพลังงาน [21] ซึง่ สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ Richter และคณะ [22] ซึ่งได้ศึกษาพบว่า การ
ออกก�ำลังกายด้วยการเตะขาเป็นระยะเวลา 60 นาที กระตุน้
การท�ำงานของอินซูลินหลังออกก�ำลังกาย ถึง 4 ชั่วโมง ใน
วัยรุน่ ชายสุขภาพดี ดังนัน้ เป็นไปได้วา่ การออกก�ำลังกายแบบ
แอโรบิกระดับความหนักสูงสลับปานกลางสามารถลดน�ำ้ ตาล
ในเลือดหลังรับประทานน�้ำตาลความเข้มข้นสูงได้ด้วยกลไก
ทั้ ง ชนิ ด ไม่ อ าศั ย อิ น ซู ลิ น และอาจร่ ว มกั บ กลไกการหลั่ ง
2. ผลการตอบสนองของหลอดเลื อ ดหลั ง รั บ ประทาน อินซูลินหลังการออกก�ำลังกาย ซึ่งส่งผลให้น�้ำตาลในเลือด
น�้ำตาลความเข้มข้นสูงร่วมกับการออกก�ำลังกาย
ลดลงมากกว่าภาวะไม่ได้ร่วมกับการออกก�ำลังกาย จึงอาจ
เมือ่ มีการออกก�ำลังกายก่อนท�ำให้เกิดภาวะน�ำ้ ตาล เกีย่ วข้องกับการผลิตสารอนุมลู อิสระ (ROS) ทีล่ ดลง นอกจาก
ในเลือดสูง พบว่าปริมาตรการไหลของเลือดเพิม่ ขึน้ การศึกษา
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นัน้ การออกก�ำลังกายท�ำให้มกี ารเพิม่ การไหลเวียนของเลือด
ซึง่ เกิดแรงเฉือนบนผนังหลอดเลือดท�ำให้เกิดการท�ำงานของ
endothelial nitric oxide synthase (eNOS) มีการกระตุน้
การสร้างและการหลั่งสาร nitric oxide (NO) จากเซลล์
เยือ่ บุผวิ ผนังหลอดเลือด(endothelium cell) [23] ส่งผลให้
เกิดการขยายของหลอดเลือด (vasodilation) เพิ่มขึ้นด้วย
สอดคล้องกับการศึกษา ในปี ค.ศ. 2007 ของ Yang และคณะ
[24] พบว่า หลังออกก�ำลังกายทันทีพบการหลั่งสารจาก
endothelial progenitor cell (EPCs) ซึ่งเป็นเซลล์ต้น
ก�ำเนิดท�ำหน้าที่ฟื้นฟูเซลล์เยื่อบุผิวผนังหลอดเลือด จากการ
ศึกษานี้พบว่า การออกก�ำลังกายที่ระดับความหนักสูงสลับ
ปานกลางก่อนรับประทานน�ำ้ ตาลทีม่ คี วามเข้มข้นสูง สามารถ
ช่วยให้นำ�้ ตาลหลังมือ้ อาหารเพิม่ ขึน้ น้อยกว่าการไม่ออกก�ำลัง
กาย และป้องกันการท�ำงานที่บกพร่องของการขยายตัวของ
หลอดเลือดได้ทั้งในวัยรุ่นชายอายุน้อยที่มีสุขภาพดีแต่ไม่ได้
ออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำ
การเพิ่มอัตราการบีบตัวของหัวใจเป็นผลจากการ
ออกก�ำลังกาย เพราะเป็นองค์ความรู้ที่ทราบโดยทั่วไปว่า
การออกก�ำลังกายแบบแอโรบิกมีผลเพิม่ อัตราการบีบตัวของ
หัวใจได้ทั้งในขณะออกก�ำลังกายและในช่วงการฟื้นตัวหลัง
จากออกก�ำลังกาย (recovery period) ซึ่งในระยะช่วงการ
ฟื้นตัว หลอดเลือดในร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลอดเลือด
ในกล้ามเนื้อ (muscles) ยังคงมีการขยายตัวอยู่ การเพิ่ม
อัตราการบีบตัวของหัวใจน่าจะมีเหตุผลจากการที่ปริมาตร
เลือดส่งออกจากหัวใจต่อนาที (cardiac output) ยังไม่ลดลง
สูภ่ าวะปกติ ด้วยเหตุทกี่ ล้ามเนือ้ ยังคงมีเมแทบอลิซมึ สูงและ
อีกเหตุผลหนึง่ ในการเพิม่ อัตราการบีบตัวของหัวใจก็คอื เป็น
กลไกชดเชย (compensatory mechanism) ของร่างกาย
ในการรักษาระดับความดันเลือดแดงให้คงที่ ในระยะการฟืน้
ตัวหลังจากออกก�ำลังกาย จะเห็นว่าในการทดลองทีม่ แี ต่การ
รับประทานน�้ำตาลอย่างเดียว ไม่มีการเพิ่มอัตราการบีบตัว
ของหัวใจ ดังนัน้ จึงไม่เหมือนกับการรับประทานอาหารทัว่ ไป
สอดคล้องกับการศึกษาของ Endo และคณะ ในปี ค.ศ. 2016
[12] พบว่ า หลั ง การออกก� ำ ลั ง กายพบการขยายตั ว ของ
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หลอดเลือดบริเวณกล้ามเนือ้ ทีใ่ ช้พลังงาน และเกิดการหดตัว
ของหลอดเลือดอวัยวะภายใน และเมือ่ เรารับประทานน�ำ้ ตาล
ความเข้มข้นสูงหลอดเลือดบริเวณกระเพาะอาหารเกิดการ
ขยายตัวขึน้ ด้วยเหตุนใี้ นวัยรุน่ ชายสุขภาพดีสามารถควบคุม
ความดันโลหิตต่อการรับประทานน�้ำตาลร่วมกับการออก
ก�ำลังกายได้ด้วยการเพิ่มขึ้นของอัตราการบีบตัวของหัวใจ
อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้มีข้อจ�ำกัดในเรื่อง
ขนาดของอาสาสมั ค รกลุ ่ มตัว อย่ างขนาดเล็ ก ซึ่ ง อาจไม่
สามารถเป็นตัวแทนที่สมบูรณ์ของกลุ่มประชากร อย่างไร
ก็ตามเพื่อให้แน่ใจว่าจ�ำนวนผู้เข้าร่วมการวิจัยเพียงพอที่จะ
ตอบค�ำถามการวิจยั ได้ ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การค�ำนวณขนาดตัวอย่าง
จากวิธีการทางสถิติส�ำหรับการประมาณขนาดตัวอย่าง (G *
power 3.1.9.2) ร่วมกับรูปแบบการวิจยั เป็นแบบ crossover
สามารถลดความแปรปรวนภายในกลุ่ม (within-subjectvariation) ส่ ง ผลให้ ค วามแม่ น ย� ำ ของการเปรี ย บเที ย บ
(precision) และอ�ำนาจ (power) ของการทดลองทางสถิติ
สูง ท�ำให้ใช้จ�ำนวนอาสาสมัครกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาน้อย
อย่างไรก็ตามก็มีส่วนที่ต้องก�ำหนดช่วงเวลาพัก (washout
period) ของแต่ละรูปแบบการวิจยั (protocol) เพือ่ ไม่ให้ผล
ของรูปแบบการวิจัยแรกกระทบกับรูปแบบการวิจัยที่สอง
[25] ซึ่งการศึกษานี้ได้ก�ำหนดเวลาพักนานเป็นอย่างน้อย
1 สัปดาห์
จากผลการศึกษาผูว้ จิ ยั แนะน�ำให้ใช้การออกก�ำลัง
กายแบบแอโรบิกที่ระดับความหนักสูงสลับปานกลางก่อน
การบริโภคอาหารที่มีน�้ำตาลสูงเพื่อลดผลกระทบจากภาวะ
น�้ำตาลในเลือดสูง อย่างไรก็ตามในอนาคตอาจท�ำการศึกษา
ผลของการฝึ ก การออกก� ำ ลั ง กายและศึ ก ษาค่ า สาร
อนุมูลอิสระต่าง ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องต่อไป การออกก�ำลังกาย
แบบแอโรบิกความหนักสูงสลับปานกลางสามารถป้องกันการ
ท� ำ งานที่ บ กพร่ อ งของการขยายตั ว ของหลอดเลื อ ดหลั ง
รับประทานน�้ำตาลความเข้มข้นสูงในกลุ่มวัยรุ่นชายสุขภาพ
ดีที่ไม่ได้ออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำ ด้วยกลไกนี้อาจเป็น
ส่วนหนึ่งที่ท�ำให้การออกก�ำลังกายสามารถช่วยป้องกันการ
เกิดหลอดเลือดแดงแข็งและกลุ่มโรคเรื้อรังชนิดไม่ติดต่อ
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