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เปรียบเทียบผลการตอบสนองตอการออกกําลังดวยการเดินสายพานโดยฟงเพลงไทยและ
ไมฟงเพลงในประชากรที่ไมไดออกกําลังกายเปนประจํา

สริสสา แรงกลา1, ปวีณสุดา เดชะรินทร2, จิรภา แจมไพบูลย2
1ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2ฝายเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

Comparison Between Responses to Treadmill Exercise Listening to 
Thai Contemporary Music and No Music in Untrained Adult 

Rangkla S1, Decharin P2, Chanpaiboon J2

1Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 
2Department of Rehabilitation Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital 

ABSTRACT

Objectives: To compare perceived exertion and physiological 
responses during treadmill walking between listening to Thai mu-
sic and no music in untrained adults.
Study design: Assessor blinded, crossover, randomized con-
trol trial.
Setting: Department of Rehabilitation Medicine, King Chula-
longkorn Memorial Hospital
Subjects: Untrained healthy volunteers aged 18-59 years
Methods: Participants were assessed baseline data (age, 
weight, height, heart rate, blood pressure) then randomized into 
2 groups. First group listen to Thai contemporary music selected 
from four types of music (Thai pop, Looktung, Lookkrung and 
Peuchevit) while performing treadmill exercise at 60% HRmax 
for 20 minutes, washout 1 week then performed treadmill ex-
ercise again without listening to music. Second group the order 
was reversed. RPE, SBP, maximum speed, total distant and en-
joyment VAS were recorded for each exercise session. 
Results: 30 volunteers, 13 males and 17 females were recruit-
ed. 2 males dropped out, one from each group. Mean RPE was 
signifi cantly lower listening to music (11.29) comparing with no 
music (12.37, p < 0.001).  Mean enjoyment VAS was signifi cant-
ly greater while listening to music (6.92) comparing with no music 
(4.37, p<0.001). No statistically signifi cant difference regarding 
SBP, speed and total distant. 
Conclusion: Music can decrease RPE and increase enjoy-
ment during treadmill exercise at fi xed work load. 
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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค: เปรียบเทียบระดับความเหน่ือยจากการออกกําลังดวย
การเดินสายพานรวมกับการฟงเพลงไทยและไมฟงเพลงในประชากรที่
ไมไดออกกําลังกายเปนประจํา 
รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงทดลองแบบสุมขามกลุมโดยปดบังผูวัด
ผล (assessor blinded, crossover, randomized control trial)
สถานท่ีทําการวิจัย: ฝายเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
กลุมประชากร:   อาสาสมัครสุขภาพดีอายุ 18-59 ป ที่ไมไดออกกําลัง
กายเปนประจํา
วิธีการศึกษา: บันทึกขอมูลพ้ืนฐานของอาสาสมัคร สุมแยกอาสาสมัคร
เปน 2 กลุม ออกกําลังดวยการเดินสายพานท่ีรอยละ 60 ของอัตราการ
เตนของหัวใจสูงสุดเปนเวลา 20 นาที กลุมแรกออกกําลังรวมกับฟงเพลง
ไทยในคร้ังแรก เวนหน่ึงสัปดาห แลวออกกําลังโดยไมฟงเพลงในคร้ังท่ี
สอง กลุมท่ีสองสลับกัน อาสาสมัครเลือกเพลงตามความชอบจากท่ีจัด
เตรียมไว 4 ชุด ไดแก ไทยปอป ลูกทุง ลูกกรุง และเพ่ือชีวิต วัดระดับความ
เหนื่อย ความดันโลหิต ความเร็วสูงสุด ระยะทางและความเพลิดเพลิน
ผลการศึกษา: อาสาสมัคร 30 ราย ชาย 13 ราย หญิง 17 ราย ออกจาก
การวิจัย 2 ราย คาเฉล่ียระดับความเหน่ือยสูงสุดขณะฟงเพลง (11.29) 
นอยกวาขณะไมฟงเพลง (12.37) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001)  
ความเพลิดเพลินขณะฟงเพลงไทย (VAS เฉล่ีย 6.92) มากกวาขณะท่ีไม
ฟงเพลง (VAS เฉล่ีย  4.37) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) ไมพบ
ความแตกตางของความดันโลหิต ความเร็วสูงสุด และระยะทาง
สรุป: การฟงเพลงไทยขณะออกกําลังดวยการเดินสายพานในประชากร
ที่ไมไดออกกําลังกายเปนประจํา มีผลลดระดับความเหนื่อยและเพิ่ม
ความเพลิดเพลินเปรียบเทียบกับการไมฟงเพลง เม่ือกําหนดระดับความ
หนักคงท่ี โดยไมมีผลตอความดันโลหิต ความเร็วสูงสุดและระยะทาง

คําสําคัญ: เพลงไทย การตอบสนองตอการออกกําลังกาย การเดิน
สายพาน
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บทนํา

กิจกรรมทางกายเปนเครื่องมือสําคัญในการปองกันปญหาสุขภาพ 

การมีกิจกรรมทางกายที่ลดลงสงผลตอสมรรถภาพรางกายท่ีลดลงนํา

มาซึ่งความเจ็บปวย จึงมีการสนับสนุนใหมีกิจกรรมทางกายและการ

ออกกําลังกายที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสนุกสนาน เพื่อใหเกิด

ผลดีตอสุขภาพ(1,2)

การออกกําลังกายดวยการเดินเปนการออกกําลังกายที่แพรหลาย

และมีความเหมาะสมในการประเมินประสิทธิภาพการใชชีวิตประจําวัน

ซึ่งการออกกําลังกายดวยการเดินสายพานสามารถวัดคาการเปลี่ยน-

แปลงขณะออกกําลังกายไดสะดวกและเปนที่ยอมรับ สามารถนํามา

ประเมินศักยภาพในการทํากิจกรรมตาง ๆ และอัตราความพิการและ

อัตราเสียชีวิตในผูปวยโรคปอดและโรคหัวใจได(3)

การศึกษาที่ผานมาไดมีการนําดนตรีมาใชในการออกกําลังกาย 

ดนตรีทําใหเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน เพ่ิมระยะเวลาในการออก

กําลังกาย เพิ่มความทนทาน สามารถลดอัตราการเหน่ือย และสงผล

ตอการตอบสนองทางสรีรวิทยาของรางกายเชน ความดันโลหิต ชีพจร 

อัตราการใชออกซิเจนและในดานจิตใจ เชน อารมณ ความจํา ความพึง

พอใจ(1, 4-8) โดยดนตรีชนิดตาง ๆ ก็มีผลแตกตางกันทางการตอบสนอง

ทางสรีรวิทยา ขึ้นกับจังหวะ ความเร็ว ชนิดของดนตรี ความดัง ความ

หนักเบา และความช่ืนชอบในแตละคน(9-12)

เนื่องจากผลของดนตรีตอการตอบสนองในการออกกําลังมีสวน

มาจากองคประกอบทางจิตวิทยา ความแตกตางของวัฒนธรรมการฟง

เพลงและการออกกําลังอาจสงผลใหการตอบสนองของประชากรไทย

แตกตางจากประชากรตางชาติ อีกทั้งองคประกอบทางดนตรีที่มีความ

แตกตางกันระหวางเพลงไทยกับเพลงสากลอาจทําใหผลการตอบสนอง

มีความแตกตางกันได งานวิจัยนี้จึงมุงศึกษาเปรียบเทียบระดับความ

เหนื่อย ความเร็ว ระยะทาง ความดันโลหิตและความเพลิดเพลิน จาก

การออกกําลังดวยการเดินสายพาน รวมกับการฟงเพลงไทยและไมฟง

เพลงในผูใหญที่ไมไดออกกําลังกายเปนประจํา เพ่ือนํามาปรับใชในการ

ออกกําลังกายใหเกิดประโยชนสูงสุด 

วิธีการศึกษา

กลุมประชากร 

เกณฑคัดเขา 
1. อาสาสมัครผูที่มีสุขภาพดี ไมมีโรคประจําตัว อายุ 18-59 ป 
2. ไมไดออกกําลังกายเปนประจํา (ความหนักระดับปานกลาง 

อยางนอย 30 นาที 3 วันตอสัปดาห) ในชวง 3 เดือนท่ีผานมา
3. ยินยอมเขารวมงานวิจัย

เกณฑคัดออก
1. ตั้งครรภ 

2. มีขอหามตอการออกกําลังดวยการเดินสายพาน ไดแก unsta-
ble angina, ST depression ในขณะพัก  >2 มม., หัวใจเตนผิดจังหวะ

ที่ควบคุมไมได, uncompensated CHF, ความดันซิสโตลิกในขณะพัก  
>200 มม.ปรอท หรือความดันไดแอสโตลิกขณะพัก >110 มม.ปรอท, 

ความดันซิสโตลิกลดลงระหวางเปลี่ยนทา 10-20 มม.ปรอท

3. มีโรคประจําตัวที่สงผลตอการออกกําลังดวยการเดินสายพาน  

4. มีปญหาดานการไดยินที่สงผลตอการไดยินดนตรี

วัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือ

แบบบันทึกขอมูลอาสาสมัคร (case record form), Treadmill 

Life fi tness–integrity Series Treadmill (97T), Manual Sphyg-

momanometer, EKG Telerehab advantage,  Borg RPE scale 

ฉบับภาษาไทย, ความเพลิดเพลิน VAS enjoyment scale, คําถามวา

จะเลือกฟงเพลงหรือไมหากออกกําลังกายอีกคร้ัง, เพลงไทยที่มีจังหวะ

อยูในชวง 125-140 ครั้งตอนาที 4 ชุด ไดแก เพลงไทยปอป ลูกทุง ลูก

กรุง และเพื่อชีวิต, หูฟงไรสายระบบบลูทูธ

ขั้นตอนการวิจัย

โครงรางงานวิจัยน้ีไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยในคน คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเลขที่ 500/58

ผูวิจัยรวบรวมอาสาสมัครผูที่มีสุขภาพดี อายุ 18-59 ป ตาม

เงื่อนไขของเกณฑการคัดเขา ใหคําแนะนําและอธิบายเกี่ยวกับราย

ละเอียดของโครงการวิจัย พิจารณาและตรวจสอบวาอาสาสมัครไมมี

คุณสมบัติตามเกณฑการคัดออกของโครงการ และใหลงลายมือชื่อใน

ใบแสดงความยินยอมโดยสมัครใจ หลังจากนั้นทําการรวบรวมขอมูล

พื้นฐานของอาสาสมัคร

บันทึกขอมูลพื้นฐานของอาสาสมัคร ไดแก อายุ เพศ โรคประจําตัว

ลักษณะการออกกําลังกายที่ผานมา ตรวจรางกายที่สําคัญ และ

เกี่ยวของ โดยชั่งน ้ําหนัก วัดสวนสูง ความดันโลหิต ชีพจร ฟงเสียงปอด

และหัวใจ อาสาสมัครจะถูกสุมออกเปน 2 กลุมดวยวิธีสุมแบบบล็อค 

(block randomization) ปดบังลําดับการสุมดวยซองทึบ ผูชวยวิจัย

เปนผูเปดซองแบงกลุมอาสาสมัคร และใหอาสาสมัครเลือกเพลงชุดท่ี

ตองการฟง โดยผูวิจัยไมทราบวาอาสาสมัครอยูในกลุมแรกหรือกลุม

ที่สอง กลุมแรกออกกําลังรวมกับการฟงเพลงไทยในครั้งแรก เวนหน่ึง

สัปดาห แลวออกกําลังโดยไมฟงเพลงในครั้งที่สอง กลุมที่สองสลับกัน

การออกกําลังทั้งสองครั้งออกในเวลาใกลเคียงกันของวัน (ชวงเชา ชวง

สาย ชวงเที่ยง ชวงบาย หรือชวงเย็น) ในวันเดียวกันของสัปดาห 

ออกกําลังดวยการเดินสายพานที่ความชัน 0 องศา เริ่มที่ความเร็ว 3 

กิโลเมตรตอชั่วโมง ปรับความเร็วเพ่ิมขึ้นครั้งละ 0.5 กิโลเมตรตอชั่วโมง

ทุก 30 วินาที จนไดความเร็วที่รอยละ 60 ของอัตราการเตนของหัวใจ

สูงสุดเปนเวลา 20 นาที  เลือกเพลงตามความชอบจากท่ีจัดเตรียมไว 4 

ชุด  ไดแก เพลงไทยปอป ลูกทุง ลูกกรุง และเพื่อชีวิต เพลงที่ใชทั้งหมด

มีจังหวะอยูในชวง 125-140 ครั้งตอนาที ซึ่งเปนจังหวะที่ใกลเคียงกับ

จังหวะความเร็วของการออกกําลังบนสายพานที่รอยละ 60 ของอัตรา

การเตนของหัวใจสูงสุด โดยอาสาสมัครไดรับคําแนะนําใหลงจังหวะเทา

ตามจังหวะดนตรี อาสาสมัครฟงเพลงผานหูฟง ปรับระดับความดังท่ี 

75-80 เดซิเบล  ออกกําลังในหองปรับอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส วัด

ระดับความเหน่ือย ความดันโลหิต ความเร็วสูงสุด ระยะทางและความ

เพลิดเพลิน เมื่อครบสองครั้งตอบแบบสอบถามวาจะฟงเพลงอีกครั้ง

หรือไมหากออกกําลังกายครั้งตอไป  
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หยุดออกกําลังหากมีการตอบสนองตอการออกกําลังที่เปนขอหาม 

ไดแก unstable angina, ความดันซิสโตลิกลดลง >10 มม.ปรอทรวม

กับหัวใจขาดเลือด หรือ >20 มม.ปรอทโดยไมมีหัวใจขาดเลือด ความ

ดันซิสโตลิก >250 มม.ปรอท และ/หรือ ความดันไดแอสโตลิก >110 

มม.ปรอท ST หรือ QRS เปลี่ยนแปลง หัวใจเตนผิดจังหวะที่เกิดขึ้น

ใหม อาการที่แสดงถึง poor perfusion เชน ซีด เขียว อาการทาง

ระบบประสาทเปลี่ยนแปลง เชน เซ เวียนศีรษะ หนามืด หรืออาสา

สมัครตองการหยุด

  

การวัดผล 

ตัววัดผลหลัก (primary outcome) ไดแก ระดับความเหนื่อย 

(Borg RPE scale)

ตัววัดผลรอง (secondary outcome) ไดแก ความดันโลหิต 

ความเร็วสูงสุด ระยะทาง ความเพลิดเพลิน (VAS enjoyment)

การวิเคราะหทางสถิติ 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองแบบไขวปกปดผูวัดผล (assessor 

blinded, crossover, randomized control trial) และวิเคราะห

ขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรม R analysis version 3.2.5 

1. ขอมูลพื้นฐานอาสาสมัคร ไดแก เพศ อายุ น้ําหนัก สวนสูง 

ดัชนีมวลกาย  

- ขอมูลเชิงปริมาณแจกแจงปกติแสดงเปนคาเฉลี่ย (mean) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

- ขอมูลเชิงปริมาณแจกแจงไมปกติแสดงเปนคามัธยฐาน (me-

dian) และ interquartile range (IQR) 

- ขอมูลเชิงคุณภาพแสดงเปนรอยละ

2. เปรียบเทียบระดับความเหน่ือย (RPE) ความดันโลหิต ระยะ

ทาง ความเร็ว ความเพลิดเพลิน (VAS enjoyment scale) ดวย linear 

mixed model กําหนดระดับความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ p<0.01

ผลการศึกษา

อาสาสมัคร 30 ราย ชาย 13 ราย หญิง 17 ราย ถูกสุมออกเปน

สองกลุม กลุมละ 15 ราย ออกจากการวิจัย 2 ราย เนื่องจากมีโรค

ประจําตัวและมีการออกกําลังเพิ่มขึ้นในชวงหนึ่งสัปดาหระหวางการ

ทดลอง เหลือกลุมละ 14 ราย (รูปที่ 1)

 

Assessed for eligibility (n=30) 

Excluded (n=0) 
Not meeting inclusion criteria (n=0) 
Declined to participate (n=0) 
Other reasons (n=0) 

Analysed  (n=14) 
Excluded from analysis  (n=0)

Lost to follow-up (n=0) 

Discontinued intervention (n=0) 

Allocated to intervention (n=15) 
Received allocated intervention (n=14)
Did not receive allocated intervention (have 

underlying disease) (n=1)

Lost to follow-up (n=0) 

Discontinued intervention (n=0) 

Allocated to intervention (n=15) 
Received allocated intervention (n=14)
Did not receive allocated intervention 

(change daily physical activity) (n=1)

Analysed  (n=14) 
Excluded from analysis (n=0)

Allocation

Analysis

Follow Up

Randomized (n=30) 

Enrollment

Drop out (n=2) 

Figure 1. CONSORT diagram
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ขอมูลพื้นฐาน อายุ เพศ น้ําหนัก สวนสูง ดัชนีมวลกาย แจกแจง

ปกติแสดงเปนคาเฉล่ีย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

(ตารางที่ 1)

จากการวิเคราะหทางสถิติแบบ per protocol analysis คาเฉลี่ย

ระดับความเหน่ือยสูงสุดขณะฟงเพลง (11.29) นอยกวาขณะไมฟง

เพลง (12.37) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001)  ความเพลิดเพลิน

ขณะฟงเพลงไทย (VAS เฉล่ีย 6.92) มากกวาขณะท่ีไมฟงเพลง (VAS 

เฉล่ีย 4.37) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) ไมพบความแตกตาง

ของความดนัโลหิต ความเร็วสูงสุด และระยะทาง (ตารางท่ี 2) โดย 

รอยละ 92.85 ของอาสาสมัครเลือกฟงเพลงอีกหากออกกําลังกายครั้ง

ตอไป

บทวิจารณ

การศึกษาครั้งนี้พบวาการฟงเพลงไทยขณะออกกําลังดวยการเดิน

สายพานในประชากรที่ไมไดออกกําลังกายเปนประจํา มีผลลดระดับ

ความเหน่ือย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาโดย Ruscello B และคณะ

ที่ศึกษาผลของดนตรีกับการออกกําลังกายในสตรีสูงอายุ ที่ไมไดออก

กําลังกายสมํ่าเสมอตอเน่ืองหาป เมื่อเทียบกลุมที่เดิน treadmill ใน

ระดับ moderate intensity ขณะท่ีมีดนตรีและไมมีดนตรี พบวาความ

เหนื่อยในการออกกําลังกาย (RPE) ลดลงอยางมีนัยสําคัญ(2)  และการ

ศึกษาโดย Szmedra L ที่ศึกษาผลของดนตรีกับการออกกําลังดวย

สายพานในผูชายอายุเฉลี่ย 25 ป พบวาการออกกําลังดวยสายพานมี

ดนตรีเทียบกับไมมีดนตรี สงผลใหเกิดการลดลงของอัตราการเตนของ

หัวใจ ความดันโลหิต กรดแลคติกในเลือด และความเหน่ือย อยางมีนัย

สําคัญ(6) กลไกการลดลงของ RPE ที่ระดับความหนักของการออกกําลัง

เทาเดิมนี้อาจเปนผลมาจากการการเบ่ียงเบนความสนใจ (attention 

distraction) โดย dissociative stimuli คือเสียงเพลงไปเบ่ียงเบน

ความสนใจของผูออกกําลังจาก associative stimuli เชน ความรูสึก

ลา อาการหอบเหนื่อย หรือหัวใจเตนเร็ว เปนตน ทําใหการรับรูการ

ตอบสนองของรางกายเหลานั้นลดลง สงผลใหระดับความเหนื่อยที่

อาสาสมัครรูสึกลดลง ซึ่งระดับความเหนื่อยที่ลดลงนี้อาจสงผลดีตอ

การออกกําลัง โดยอาจนําไปประยุกตใชเพลงรวมกับการออกกําลังเพื่อ

ใหผูออกกําลังสามารถออกกําลังไดในระดับหนักขึ้นหรือนานขึ้น และ

อาจชวยเพิ่ม adherence ตอการออกกําลังในผูที่ไมไดออกกําลังเปน

ประจําได   

นอกจากน้ีการฟงเพลงไทยยังสงผลเพ่ิมความเพลิดเพลินเม่ือเปรียบ-

เทียบกับการไมฟงเพลง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาโดย Allison K. 

Dyrlund และคณะศึกษาผลของความช่ืนชอบประเภทเพลง (music

preference) และความหนักของการออกกําลังกาย treadmill exer-

cise ตออัตราความเหน่ือย และความเพลิดเพลิน พบไมมีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญ แตมีแนวโนมวาประเภทเพลงที่ชื่นชอบจะทําใหเกิด

ความเพลินเพลินมากกวา(19) โดยสามารถนําไปปรับใชในการเลือกฟง

เพลงที่ชื่นชอบขณะออกกําลังกายเพื่อเพ่ิมความเพลิดเพลินได ซึ่งก็

อาจจะชวยใหออกกําลังไดตอเนื่องยาวนานหรือสมํ่าเสมอมากขึ้น โดย

ผลตอระยะเวลาการออกกําลังหรือ adherence น้ียังตองการการศึกษา

เพิ่มเติมเพ่ือยืนยันตอไป

การศึกษาคร้ังนี้ไมพบความแตกตางของความดันโลหิต ความเร็ว

สูงสุด และระยะทางอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งแตกตางจากการศึกษาของ  

Anuprita และคณะ ในประชากรอายุ 18-25 ป เดิน treadmill พบ

วา ระยะทางและเวลาในการออกกําลังกายยาวนานขึ้น (longer dis-

tance and duration) เม่ือมีดนตรีเทียบกับไมมีดนตรี(9) เนื่องจาก

การศึกษาคร้ังนี้กําหนดระดับความหนักที่รอยละ 60 ของอัตราการ

เตนของหัวใจสูงสุด และกําหนดระยะเวลาออกกําลังที่ 20 นาที ซึ่ง

เปนระดับความหนักและระยะเวลาออกกําลังที่คงที่ สงผลใหความเร็ว

สูงสุดและระยะทางที่ไดจากการออกกําลัง 2 ครั้งไมแตกตางกัน ใน

ขณะที่การศึกษาของ Anuprita และคณะ ใหผูเขารวมวิจัยกําหนด

ระดับความหนักและระยะเวลาในการออกกําลังเอง จึงเห็นความแตก

ตางของระยะทางและเวลาได นอกจากนี้การกําหนดระดับความหนัก

ที่รอยละ 60 ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุดเปนระดับความหนัก

ปานกลาง อาจไมสงผลตอความดันโลหิตจนเห็นความแตกตางอยางใน

การศึกษาโดย Szmedra L ซึ่งใชระดับความหนักที่ 70% VO
2max

ขอจํากัดในการศึกษาคร้ังนี้ คือทําในประชากรสุขภาพดี จํากัดการ

ออกกําลังบนสายพานที่กําหนดความหนักที่ระดับปานกลาง และไมได

ศึกษาผลการตอบสนองในระยะยาว ขอเสนอแนะของการศึกษาตอไป

คือควรศึกษาในประชากรกลุมอ่ืน หรือออกกําลังกายชนิดตาง ๆ และ

ศึกษาผลของสมรรถภาพรางกายที่เพิ่มขึ้น เชน ความเร็ว ระยะทาง 

โดยไมกําหนดระดับความหนักของการออกกําลัง 

สรุป การฟงเพลงไทยขณะออกกําลังดวยการเดินสายพานใน

ประชากรที่ไมไดออกกําลังกายเปนประจํา มีผลลดระดับความเหน่ือย

และเพิ่มความเพลิดเพลินเปรียบเทียบกับการไมฟงเพลง เม่ือกําหนด

ระดับความหนักคงที่ โดยไมมีผลตอความดันโลหิต ความเร็วสูงสุดและ

ระยะทางTable 1. Demographic and baseline data of participants

Mean SD Min Max

Male (%)
Female (&)
Age, years
Weight
Height
BMI
Resting

Heart rate
SBP
RPE

13 (43.4)
17 (56.7)

30.76
66.88

163.46
24.94

 
76.13
115.60
6.98

 
 

7.82
16.40
7.59
5.56

 
8.37
11.77
0.94

 
 

18
42

150.5
17.09

 
60
90
6

 
 

52
100.5
179

36.43
 

92
155

9

Table 2. Comparison of responses between no music and music

Mean difference SD P value

RPE
SBP
Distant
Speed
VAS enjoyment

1.078
-0.5318
-0.0183

-0.08768
-2.5501

0.17964
1.0409

0.01220
0.03739
0.4079

<0.001*
0.3052

0.068266
0.010505
<0.001*

* statistically signifi cant
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