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โปรดใชส้ามญัส านึกของท่านในการตอบค าถามเหล่าน้ีค่อยๆอ่านอยา่งใคร่ครวญและตอบ
ดว้ยความสตัยจ์ริงวา่ มี/เคย  หรือ ไม่มี/ไม่เคย 

       เคย       ไม่เคย 1.แพทยท่ี์ตรวจรักษาเคยบอกหรือไม่วา่ ท่านมีความผิดปกติของหวัใจ และควรท า
กิจกรรมการออกก าลงักาย ภายใตค้  าแนะน าของแพทยเ์ท่านั้น 

        มี        ไม่มี 2.ท่านมีความรู้สึกเจบ็ปวดหรือแน่นบริเวณหนา้อก ขณะท ากิจกรรมออกก าลงักาย
หรือไม่ 

       เคย             ไม่เคย 3.ในเดือนท่ีผา่นมา ท่านเคยมีอาการเจ็บแน่นหนา้อก ในขณะท่ีอยูเ่ฉยๆโดยไม่ได้
ท ากิจกรรมออกก าลงักายหรือไม่ 

       มี         ไม่มี 4.ท่านมีอาการสูญเสียการทรงตวั (ยนืหรือเดินเซ) เน่ืองมาจากอาการวเิวยีนศีรษะ
หรือไม่ หรือท่านเคยเป็นลมหมดสติหรือไม่ 

       มี        ไม่มี 5. ท่านมีปัญหาท่ีกระดูกหรือขอ้ตอ่ ซ่ึงจะมีอาการแยล่ง ถา้ท่านท ากิจกรรมออก
ก าลงักายหรือไม่ 

       มี        ไม่มี 6.แพทยท่ี์ตรวจรักษา มีการสัง่ยารักษาโรคความดนัโลหิตสูง หรือความผิดปกติ
ของหวัใจใหท่้านหรือไม่ 

       มี        ไม่มี 7.เท่าท่ีท่านทราบ ยงัมีเหตุผลอ่ืนๆ อีกหรือไม่ ท่ีท าใหท่้านไม่สามารถท ากิจกรรม
ออกก าลงักายได ้

ถ้าท่านตอบว่า 
1. มีหรือเคย เพยีงข้อหนึ่งข้อใด ขอให้ท่านปรึกษาแพทย ์ก่อนท่ีท่านจะเร่ิมออกก าลงักาย 

หรือเขา้ร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ท่านอาจท ากิจกรรมใดตามท่ีตอ้งการ ตราบเท่าท่ีท่านเร่ิมตน้อยา่งชา้ๆและ
ค่อยๆ เพ่ิมเวลาหรือความหนกัข้ึนหรือเลือกท าเฉพาะ กิจกรรมออกก าลงักายท่ีปลอดภยัส าหรับตนเอง 

2. ไม่มี/ไม่เคยทุกข้อ ถา้ค  าตอบของท่าน คือ ไม่มี/ไม่เคย ทุกขอ้ค่อนขา้งมัน่ใจวา่ท่าน 
สามารถเขา้ร่วมออกก าลงักายอยา่งกระฉบักระเฉงได ้โดยเร่ิมตน้ท าอยา่งชา้ๆ และค่อยๆเพ่ิมเวลา หรือความหนกัข้ึนน่ี
เป็นวิธีท่ีปลอดภยัและง่ายท่ีสุดส าหรับท่าน นอกจากนั้นท่านยงัสามารถเขา้ร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายได ้

 

แบบประเมินความพร้อมก่อนการออกก าลงักาย 
(Physical Activity Readiness Questionnaire:PAR - Q) 
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คร้ังที ่ วนั/เดือน/ปี จ านวนรอบ ลายเซ็น 
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คร้ังที ่ วนั/เดือน/ปี จ านวนรอบ ลายเซ็น 
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แบบบนัทึกการออกก าลงักาย โดยการวิง่เพื่อสุขภาพ 
คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา มหาวทิยาลยับูรพา 

แบบบนัทึกการออกก าลงักาย โดยการวิง่เพื่อสุขภาพ 
คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา มหาวทิยาลยับูรพา 
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การก าหนดวตัถุประสงคข์องการออกก าลงักายโดยใชชี้พจรเป้าหมาย (Target 
heart rate) เป็นตวัก าหนด 
1).วตัถุประสงคข์องการออกก าลงักาย 
             เพื่อลดน ้าหนกั (55-65%ของอตัราการเตน้หวัใจ) 
             เพื่อพฒันาระบบไหลเวยีนเลือดและหวัใจ(66-79%ของอตัราการเตน้หวัใจสูงสุด)  
             เพื่อพฒันาความเร็วและก าลงั (80-100%ของอตัราการเตน้หวัใจสูงสุด) 
  2).ตารางบนัทึกชีพจรเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดวตัถุประสงคข์องการออกก าลงักาย 
Weeks Resting 

heart 
rate 

Max. 
Heart 
rate 

Heart 
Rate 

reserve 

ลดน า้หนัก พฒันาระบบ
ไหลเวยีนโลหิต 

พฒันาความเร็ว
และก าลงั 

55% 65% 66% 79% 80% 100% 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          

Karvonen method:การหาชีพจรเป้าหมาย(Target heart rate)โดยใช ้Heart rate reserve: 
{อตัราการเตน้ของหวัใจสูงสุดจาก – อตัราการเตน้ของหวัใจขณะพกั}x 
(ร้อยละระดบัความหนกัของการออกก าลงักาย)+อตัราการเตน้ของหวัใจขณะพกั 

 
 
 

จากการท่ีนิสิตไดเ้รียน กลุ่มวชิาอตัลกัษณ์และคุณภาพชีวติบณัฑิตบูรพา และไดท้ราบถึง
หลกัการและวธีิการออกก าลงักายท่ีถูกตอ้งแลว้นั้น ใหนิ้สิตก าหนดแผนการออกก าลงักายท่ีเหมาะสม
ส าหรับตนเองตลอดเวลา 1 เดือนมาโดยตลอด 
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