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บทคัดยอ
กิจกรรมทางกายทีไ่ มเพียงพอและพฤติกรรมเนือยนิง่ เปนสาเหตุของการเสียชีวติ และเกิดโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง
โดยเฉพาะในพนักงานสำนักงาน อยางไรก็ตามพฤติกรรมเสีย่ งนีส้ ามารถปองกันได การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค
เพื่อเปรียบเทียบขอมูลสุขภาพและสมรรถภาพทางกายในพนักงานสำนักงาน ระยะกอนและเดือนที่ 2 และ 6
หลังจากไดรบั โปรแกรมการสงเสริมกิจกรรมทางกายและการพักเบรกการนัง่ ทำงานนานเปนเวลา 6 เดือน การศึกษา
ครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั กึง่ ทดลองแบบกลมุ เดียววัดกอน-หลัง กลมุ ตัวอยางคือพนักงานสำนักงานจำนวน 38 คน ทีส่ มัคร
ใจเขารวมการศึกษานี้ โดยมีเกณฑคดั เขาและออก คือเปนเพศชายและหญิงทีม่ อี ายุระหวาง 20-59 ป และมีอายุ
การทำงานตั้งแต 2 ปขึ้นไป ไมมีภาวะเสี่ยงตอการออกกำลังกายประเมินจาก Physical Activity Readiness
Questionnaire (PARQ) ไมตงั้ ครรภ และไมไดรบั การสงเสริมสุขภาพหรือการลดน้ำหนัก กลมุ ตัวอยางไดรบั โปรแกรม
การสงเสริมสุขภาพ ประกอบดวย 1) การใหคำแนะนำปรับพฤติกรรมเฉพาะบุคคล เพือ่ เพิม่ กิจกรรมทางกายและ
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กระตนุ การพักเบรกจากการนัง่ นาน (พัก 1-2 นาทีทกุ ชัว่ โมง) 2) โปรแกรมการออกกำลังกายทุก 2 สัปดาห 3) การสง
เสริมสุขภาพผานกลมุ LINE วิเคราะหขอ มูลดวยสถิติ One-way Repeated Measures ANOVA ผลการศึกษาพบวา
รอบเอวตอสวนสูง (WHtR) รอบเอวตอสะโพก (WHR) ระดับไขมันรวมและไขมัน LDL-C และอัตราการเตน
ของหัวใจภายใน 1 นาที หลังทดสอบกาวขึน้ ลง 3 นาที มีคา ลดลงอยางมีนยั สำคัญทางสถิตหิ ลังไดรบั โปรแกรม
เปนเวลา 6 เดือน (p < 0.05) ผลการศึกษานีเ้ ปนแนวทางพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ กำหนดนโยบายและแผน
ปฏิบตั กิ ารเพือ่ สงเสริมสุขภาพ กระตนุ กิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรมเนือยนิง่ ในทีท่ ำงาน
คำสำคัญ: ขอมูลสุขภาพ โรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง พนักงานสำนักงาน กิจกรรมทางกาย พฤติกรรมเนือยนิง่

Abstract
Physical activity insufficiency and sedentary behavior are a leading cause of deaths and
non-communicable diseases in office workers. However, these behavioral risks could be prevented.
The objective of this study was to compare health profiles and physical fitness in office workers before and
2 and 6 months after receiving physical activity promotion and break program from sitting. This study was a
quasi-experimental research, one group pretest-posttest design. There were thirty-eight office workers
volunteered to participate in the study. The inclusion and exclusion criteria were both male and female who
aged 20-59years and they had working experience more than 2 years, no risk for exercise measured by
Physical Activity Readiness Questionnaire (PARQ), no pregnancy and not received other health promotion or
weight lossprogram. They received program which included 1) a program for modifying individualbehavior to
increase physical activity and break from prolonged sitting (1-2 minutes per hour) 2) exercise program every
2 weeks 3) health promotion by LINE program for 6 months. Data analysis were used a one-way repeated
measures ANOVA. Our results found significant reductions of waist to height ratio (WHtR), waist to hip ratio
(WHR), total cholesterol and low-density lipoprotein cholesteral (LDL-C) and heart rate at minute 1 after the
3-minute step test (p < 0.05). These findings can be used for developing the health promotion program, policy
and action plan for promoting physical activity and decreasing sedentary behavior in the workplace.
Keywords: Health Profiles, Non-communicable diseases, Office workers, Physical activity, Sedentary behavior
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ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
โรคไมติดตอเรื้อรัง (Non-communicable diseases,
NCDs) เปนสาเหตุสำคัญที่ทำใหเกิดการเสียชีวิตของ
ประชากรโลกมากวา 36 ลานคนตอปหรือคิดเปนจำนวน
มากกวารอยละ 62.0 ของประชากรทีเ่ สียชีวติ (WHO, 2009;
WHO, 2014) สอดคลองกับรายงานสุขภาวะของประเทศ
ไทยพบวาจากจำนวนคนไทยที่เสียชีวิตทั้งหมดประมาณ
350,000 คนหรือรอยละ 71 เสียชีวติ เนือ่ งจากการเปนโรค
ไมตดิ ตอเรือ้ รัง เชน โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular diseases; CVDs) โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรค
ทางระบบทางเดินหายใจ เปนตน โรคหัวใจและหลอดเลือด
(CVDs) เปนสาเหตุการเสียชีวติ อันดับหนึง่ ของประชากร
โลก (39.0%) ปจจัยเสี่ยงที่สงผลตอการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด จำแนกเปน 3 กลมุ ไดแก ปจจัยดานสังคม
(Social risk factors) เชน การศึกษา อาชีพ รายได และ
การเขาถึงบริการสุขภาพ ปจจัยดานเมตาบอลิก (Cardiometabolic risk factors; CMRF) เชน ภาวะความดันโลหิตสูง
ระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดสูง และภาวะอวนหรือ
น้ำหนักเกิน และปจจัยดานพฤติกรรม (Behavioral risk
factors) เชน สูบบุหรี่ ดืม่ แอลกอฮอล ทานอาหารไมถกู หลัก
โภชนาการ ภาวะอวนหรือน้ำหนักเกิน และรวมถึงการ
มีกจิ กรรมทางกายไมเพียงพอ (World Health Organization [WHO], 2014) ป จ จั ย ด า นพฤติ ก รรมที่ ส ามารถ
ปรับเปลี่ยนไดและสงผลตอการเปลี่ยนแปลงปจจัยดาน
เมตาบอลิก ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค CVDs รวมถึง
การเสียชีวติ ได
อ า งอิ ง ตามองค ก ารอนามั ย โลกและสมาคมกี ฬ า
เวชศาสตรแหงสหรัฐอเมริกา (American College of
Sport Medicine: ACSM) นิยามกิจกรรมทางกาย (Physical
activity: PA) หมายถึง การขยับเคลือ่ นไหวรางกายเกิดจาก
การทำงานของกลามเนือ้ และใชพลังงานมากกวาขณะพัก
ตัวอยางกิจกรรมทางกายไดแก การประกอบอาชีพ การเดิน
ทาง งานบาน งานอดิเรก งานสันทนาการ ออกกำลังกาย
และเล น กี ฬ า เป น ต น กิ จ กรรมทางกายมี ค วามหมาย
ครอบคลุมถึงการออกกำลัง เลนกีฬา และสมรรถภาพ
ทางกาย สมรรถภาพทางกาย (Physical fitness) หมายถึง

ความสามารถในการทำกิจกรรมทางกายโดยมุงหมาย
เพื่อตองการเสริมสรางความทนทาน ความยืดหยุน และ
ความแข็งแรง ของระบบตางๆในรางกาย เชน ระบบ
กระดูกและกลามเนือ้ ระบบหัวใจและหลอดเลือด เปนตน
(WHO, 2018; ACSM, 2005; Jalayondeja, 2017)
จากผลการศึกษาเชิงสำรวจของสำนักงานกองทุน
สงเสริมสุขภาพ (สสส.) ประเทศไทย ระหวางป 2014 ถึง
2017 พบว า ประชาชนคนไทยร อ ยละ 38 มี กิ จ กรรม
ทางกายไมเพียงพอ (ThaiHealth Promotion Foundation,
2016) มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นและเปนสาเหตุของการ
เสียชีวิตของประชากรไทยจำนวนมาก 11,129 คน/ป
ทั้ ง เพศชายและหญิ ง (International Health Policy
Program [iHPP], 2014) และผลการสำรวจ พบวาคนไทย
มีพฤติกรรมเนือยนิ่งหรือนั่งนานเพิ่มขึ้นประมาณ 13-14
ชัว่ โมงตอวัน พฤติกรรมเนือยนิง่ (Sedentary behavior: SB)
หมายถึง การทำกิจกรรมทางกายอยูในทานั่งหรือนอน
เอนหลัง แตไมไดหลับ หรือมีกจิ กรรมทางกายระดับเบา
ความหนักนอยกวา 1.5 METs (Thorp, Clark, Gardiner,
Healy, Keegel, & Winkler, 2011; Zhu & Owen, 2017)
พฤติกรรมเนือยนิง่ สงผลตอสุขภาพและการเกิดโรค จาก
ผลทบทวนวรรณกรรม (van Uffenlen et al., 2010,
Grontved, & Hu, 2011) พบวาพฤติกรรมการนัง่ นาน เชน
การนั่งดูทีวีหรือนั่งทำงานเปนปจจัยเสี่ยงตอการเสียชีวิต
และการเกิดโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง
กิ จ กรรมทางกายที่ ส ง ผลดี ต อ ภาวะสุ ข ภาพตาม
คำแนะนำขององคการอนามัยโลก (WHO, 2018; ACSM,
2005) คือ ผทู มี่ อี ายุตงั้ แต 18-64 ป ควรทำกิจกรรมทางกาย
ที่มีระดับความหนักปานกลางอยางนอย 150 นาทีตอ
สัปดาห และ/หรือกิจกรรมระดับหนักมากอยางนอย 75 นาที
ตอสัปดาห การทำกิจกรรมทางกายระดับหนักปานกลาง
ถึงหนักมาก (Moderate to vigorous physical activity;
MVPA) อย า งต อ เนื่ อ งสม่ำ เสมอเป น ระยะเวลานาน
อยางนอย 6 เดือน ชวยลดความเสี่ยงของการเกิดโรค
ไมตดิ ตอเรือ้ รัง ไดแก ลดภาวะความดันโลหิตสูง ลดระดับ
น้ำตาลและไขมันในเลือดและควบคุมน้ำหนักตัว นอกจากนัน้
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ยังสงผลตอการเพิม่ สมรรถภาพทางกาย ไดแก เพิม่ ความ
แข็งแรง ความทนทานและความยืดหยุนของกลามเนื้อ
และความทนทานของหัวใจและหลอดเลือด
จากผลงานศึกษาแบบภาคตัดขวางของ Barkrania
และคณะ (Bakrania et al., 2016) พบวา MVPA จะสัมพันธ
กับการลดลงของดัชนีมวลกายและระดับน้ำตาลสะสม
ในเลือด (HbA1C) และการเพิ่มขึ้นของระดับไขมันตัวดี
HDL อยางไรก็ตามกลุมคนที่มีกิจกรรมทางกายไมเพียง
พอแตไมนงั่ นาน (Light moversgroup) จะมีระดับไขมัน
ในเลือด HDL สูงกวากลมุ ทีม่ กี จิ กรรมทางกายไมเพียงพอ
แตนงั่ เปนเวลานาน (Couch potatoes group) การศึกษานี้
สรุปวาการนั่งนานจะสัมพันธโดยตรงกับการสะสมของ
ไขมันในเลือด และแนะนำการสงเสริมกิจกรรมทางกาย
และเบรกพฤติกรรมการนั่งนานเพื่อลดความเสี่ยงตอการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ผลการศึกษานีส้ อดคลองกับ
งานสำรวจของ ชุตมิ าและคณะ (Jalayondeja et al., 2017)
พบวาพนักงานสำนักงานและคอมพิวเตอรที่พักเบรก
การนัง่ ทำงานนานมากกวา 2 ครัง้ ตอวัน (เวลาเบรก 5 นาที)
ดวยการทำกิจกรรมยืนหรือเดิน (active break) จะชวย
ลดความเสี่ยงของเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังและปจจัยเสี่ยง
ของโรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiometabolic risk
factors: CMRFs) ไดเทากับ 41.0% และสนับสนุนดวยงาน
ศึกษาเชิงทดลองของ Mailey และคณะ (Mailey, Rosenkranz,
Casey, & Swank, 2016) พบวาการพักเบรก 1-2 นาที
ทุกครึ่งชั่วโมงจะชวยลดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด
และลดเวลานั่งนานในพนักงานสำนักงานไดมากกวา
เมือ่ เปรียบเทียบการพักเบรก 15 นาที จำนวน 2 ครัง้ ตอวัน
ดั ง นั้ น การส ง เสริ ม กิ จ กรรมทางกายและการ
เบรกพฤติกรรมเนือยนิ่งหรือนั่งนาน จะลดความเสี่ยง
ของการเกิ ด โรคไม ติ ด ต อ เรื้ อ รั ง และการเสี ย ชี วิ ต ได
พฤติ ก รรมเสี่ ย งนี้ พ บมากในกลุ ม พนั ก งานสำนั ก งาน
(Church et al., 2011; Parry & Straker, 2013) ทีล่ กั ษณะ
การทำงานอยู ใ นท า นั่ ง เป น ระยะเวลานานมากกว า
8 ชัว่ โมงตอวัน มีความเสีย่ งตอการเกิดโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง
และการบาดเจ็บทางระบบกระดูกกลามเนื้อที่เกิดจาก
การทำงาน (Work related musculoskeletal disease;

WMSD)(Dusadi-Isariyayong, Jalayondeja, & Jalayondeja,
2014) อยางไรก็ตาม ยังไมพบงานศึกษาเกี่ยวกับการ
สงเสริมกิจกรรมทางกายรวมกับการกระตุนพักเบรก
การนัง่ นานในกลมุ พนักงานสำนัก โดยการประเมินขอมูล
สุขภาพที่เปนปจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด
(CMRFs) ไดแก ดัชนีมวลกาย รอบเอวตอสวนสูง รอบเอว
ต อ สะโพก ระดั บ น้ำ ตาลและไขมั น ในเลื อ ด และ
การประเมินสมรรถภาพทางกายไดแก ความแข็งแรง
ของกลามเนื้อ และความทนทานของระบบหัวใจและ
หลอดเลือด และสมรรถภาพทางกาย ดวยเหตุนี้จึงเปน
ที่มาของคำถามงานวิจัยในการศึกษานี้วาโปรแกรมการ
สงเสริมกิจกรรมทางกายและกระตนุ พักเบรกการนัง่ นาน
จะสงผลตอการเปลีย่ นแปลงขอมูลสุขภาพและสมรรถภาพ
ทางกายในพนักงานสำนักงานไดอยางไร
วัตถุประสงคการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงคทวั่ ไป เพือ่ เปรียบเทียบ
ข อ มู ล สุ ข ภาพและสมรรถภาพทางกายในพนั ก งาน
สำนักงานหลังจากไดรับโปรแกรมการสงเสริมกิจกรรม
ทางกายและเบรกการนัง่ นานเปนระยะเวลา 6 เดือน และ
มีวัตถุประสงคจำเพาะ 2 ขอ ดังนี้ (1) เพื่อเปรียบเทียบ
ขอมูลดานสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ระยะกอน
และหลังไดรับโปรแกรมเดือนที่ 2 และ 6 ในพนักงาน
สำนักงานที่มีปจจัยเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด
และ (2) เพือ่ เปรียบเทียบขอมูลดานสุขภาพและสมรรถภาพ
ทางกาย ระยะกอนและหลังไดรบั โปรแกรมเดือนที่ 2 และ
6 ในพนั ก งานสำนั ก งานที่ มี กิ จ กรรมทางกายไม เ พี ย ง
พอและพฤติกรรมนัง่ ทำงานนานมากกวา 8 ชัว่ โมงตอวัน
ขึ้นไป
วิธีการดำเนินงานวิจัย
รูปแบบงานวิจัย การศึกษานี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง
แบบกลมุ เดียววัดกอนและหลังการทดลอง
ประชากรและขนาดกลมุ ตัวอยาง ผเู ขารวมการศึกษานี้
เปนพนักงานสำนักงาน ของบริษทั ทีจ่ ดั จำหนายโทรศัพท
เคลือ่ นทีแ่ ละผลิตภัณฑอนื่ ทีเ่ กีย่ วกับมัลติมเี ดีย ประเทศไทย
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โดยมีเกณฑในการคัดเขาและคัดออก ดังนี้ เปนพนักงาน
ทัง้ เพศชายและหญิงทีม่ อี ายุระหวาง 20 ถึง 59 ป และมีอายุ
การทำงานมากกวาหรือเทากับ 2 ปขนึ้ ไป ไมมภี าวะเสีย่ ง
ที่ไมสามารถออกกำลังกายไดโดยประเมินจาก Physical
Activity Readiness Questionnaire (PARQ)(ACSM, 2005)
มีระดับความดันโลหิตไมเกิน 120/80 มิลลิเมตรปรอท
ไมอยูในภาวะตั้งครรภ ไมไดรับโปรแกรมการสงเสริม
สุขภาพหรือการลดน้ำหนัก และไมมีการบาดเจ็บทาง
ระบบกระดูกกลามเนือ้ ทีท่ ำใหไมสามารถออกกำลังกายได
ผเู ขารวมวิจยั จะถูกประเมินระดับกิจกรรมทางกาย (physical activity; PA) และประเมินพฤติกรรมการนั่งทำงาน
(Sedentary behavior; SB)
การคำนวณขนาดกลมุ ตัวอยางตาม Diggle และคณะ
(Diggle, Heagerty, Liang, & Zeger, 2002) ใชสตู รคำนวณ
การศึกษาวัดซ้ำหลายครัง้ (a repeated measures design)
กำหนดคาแอลฟา (α) เทากับ 0.05 คาเบตา (β) เทากับ 80%
คา effect size (ES) เทากับ 0.8 และคาความสัมพันธ
การวัดซ้ำ (ρ ) ระดับปานกลางถึงดี มีคา เทากับ 0.6 ดังนัน้
ขนาดกลมุ ตัวอยางมีจำนวนเทากับ 17 คนตอกลมุ
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ประกอบดวย แบบสอบถาม
อุปกรณการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพทางกายและ
สุขภาพ แสดงรายละเอียด ดังนี้
1. แบบสำรวจการบาดเจ็บทางระบบกระดูกกลามเนือ้
และปจจัยเสี่ยงในพนักงานที่ใชคอมพิวเตอร (Online
Self-Report Questionnaire on Computer Work-related
Exposure; OSCWE) เปนแบบสำรวจซึ่งถูกพัฒนาโดย
Mekhora และคณะในป 2014 แบบสำรวจ ประกอบดวย
ขอมูลสวนบุคคล และลักษณะงาน แบบสำรวจนีม้ คี วาม
นาเชื่อถือภายในอยูในเกณฑดี (Mekhora, Jalayondeja,
Jalayondeja, Bhuanantanondh, Dusadi-isariyavong,
Upiriyasakul, & Anuraktam, 2014)
2. แบบสอบถามระดั บ กิ จ กรรมทางกาย (TPAG
questionnaire) เปนแบบสัมภาษณทปี่ ระเมินกิจกรรมทาง
กายระดับหนักปานกลางและหนักมาก และระยะเวลา
ทำกิจกรรม ในชวง 7 วันที่ผานมา ผลคะแนนเปน เวลา
(ชั่วโมง) และพลังงานแคลอรี่ตอสัปดาห (kcal/week)

แบบสอบถามนีไ้ ดผา นการประเมินคาความตรง (Criterion
validity) เปรียบเทียบกับอุปกรณมาตรฐาน (Gold standard)
ไดแก อุปกรณประเมินการเคลื่อนไหว (Accelerometer)
และเครื่องวัดการเผาผลาญพลังงาน (Metabolic cart
portable) พบมีความสัมพันธในระดับดีถงึ ดีมาก (r = 0.620.83, p < 0.001, n = 32 healthy person aged >18 years)
(Jalayondeja, 2017) และผานการทดสอบความนาเชือ่ ถือ
ในการวัดซ้ำ (intra tester reliability; ICC(3, 1) = 0.664,
p < 0.01, n = 20 healthy person aged >18 years)
(Wongwitwichote, 2017)
3. การตรวจสุขภาพ ไดแก ชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง
วัดรอบเอว นำมาคำนวณขอมูลสุขภาพ คือ ดัชนีมวลกาย
(Body mass index: BMI) รอบเอวตอสวนสูง (Waist to
height ratio; WHtR) และรอบเอวตอรอบสะโพก (Waist to
hip ratio; WHR)
4. การตรวจเลือด ผูเขารวมวิจัยจะไดรับการตรวจ
เลือด 3 ครัง้ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBC และ HbA1c)
และการตรวจไขมันในเลือด (TC, TG, HDL, LDL) โดย
ไดรบั คำแนะนำใหงดน้ำงดอาหารอยางนอย 8-12 ชัว่ โมง
กอนเขาตรวจเลือด ผูเขารวมวิจัยจะถูกเจาะเลือดปริมาณ
5 มิลลิลิตรโดยเจาหนาที่พยาบาลของงานบริการชุมชน
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล เลือดทีเ่ จาะได
จะถูกเก็บใสในหลอดทดลองมีฝาปดและบรรจุในถังเก็บ
อุณหภูมิที่ 4 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาคุณภาพของเลือด
ก อ นนำไปตรวจประเมิ น และวิ เ คราะห ผ ลโดยห อ ง
ปฏิบัติการของงานบริการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งไดรับการรับรองมาตรฐานระดับ
สากล
5. การทดสอบความแข็งแรงของกลามเนื้อดวยการ
วัดแรงบีบมือขางถนัดและขางไมถนัด ผูเขารวมวิจัยยืน
ตรงแขนแนบขางลำตัว มือกำอุปกรณวดั แรงบีบมือ (Hand
grip dynamometer) และออกแรงบีบมือคางไว 2 วินาที
ใหทำซ้ำ 2 ครัง้ โดยแตละครัง้ พักประมาณ 1 นาที ผวู จิ ยั
อานคาแรงบีบมือเปนกิโลกรัม จดบันทึกคาทีด่ ที สี่ ดุ และ
สลับทำในมืออีกขาง คำนวณคาสัดสวนของแรงบีบมือ
ตอน้ำหนักตัว (% normalizedby body weight)
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6. การกาวขาขึน้ ลง 3 นาที (3-min step test) ผเู ขารวมวิจยั
จะกาวขึ้นและลงจากกลองไม ขนาดสูง 46 เซนติเมตร
เปนระยะเวลา 3 นาที ตามจังหวะของเมโทรนอม (Metronome)
ที่ 96 ครั้งตอนาที โดยผูเขารวมวิจัยจะถูกประเมินอัตรา
การเตนของหัวใจ 1 นาที (heart rate; HRmin1) หลังทดสอบ
กาวขึน้ ลง 3 นาที
ในการศึ ก ษานี้ นำเสนอข อ มู ล ด า นสุ ข ภาพและ
สมรรถภาพทางกายในพนักงานสำนักงาน หลังไดรับ
โปรแกรมสงเสริมสุขภาพตลอดระยะเวลา 6 เดือน ขอมูล
ที่นำเสนอ แบงเปน ตัวชี้วัดที่มีคาลดลงและบงชี้การมี
สุขภาพดี (BMI, WHtR, WHR, FBG, HbA1, TC, LDL
และHRmin1) และตัวชี้วัดที่มีคาเพิ่มขึ้นและบงชี้การมี
สุขภาพดี (HDL และ % แรงบีบมือ) จากเกณฑการจำแนก
ขอมูลสุขภาพอางอิงตามองคการอนามัยโลกและงานวิจยั
จั ด ผู เ ข า ร ว มการวิ จั ย จั ด เป น กลุ ม ที่ มี ป จ จั ย เสี่ ย งโรค
หลอดเลือดสมอง ไดแก BMI > 22.9 kg/m2 WHtR > 0.5
WHR > 0.8 ระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด FBG >
100mg/dL HbA1C > 5.7% TC > 200 mg/dL TG > 150
mg/dL HDL < 40 mg/dL และ LDL > 130 mg/dL (WHO,
2004; Wanner, et al., 2016; Mongraw-Chaffin, et al.,
2019; Lee, Chang, Zhang, Kizer, Best, & Howard, 2017)
และอางอิงจากการกีฬาแหงประเทศไทย ผทู มี่ สี มรรถภาพ
ทางกายต่ำกวาเกณฑ ไดแก สัดสวนของแรงบีบมือตอ
น้ำหนักตัวขางถนัด < 50% และขางไมถนัด < 40% และ
คาอัตราการเตนของหัวใจ 1 นาที (HRmin1 > 120 bpm)
วิธีการรวบรวมขอมูล การศึ ก ษานี้ เ ริ่ ม เก็ บ ข อ มู ล
ตัง้ แตเดือนพฤษภาคม ถึง พฤศจิกายน 2560 ผวู จิ ยั และทีม
จะสงแผนประชาสัมพันธเพื่อเชิญชวนพนักงานเขารวม
โครงการทางจดหมายอิเลกทรอนิคสและผูประสานงาน
ของบริษทั ทำการเก็บขอมูล ไดแก ขอมูลพืน้ ฐาน (ไดแก
อายุ เพศ น้ำหนัก สวนสูง อายุการทำงาน (ป) รายได
ตอเดือน โรคประจำตัว และระยะเวลานั่งทำงานตอวัน)
ระดับกิจกรรมทางกายการตรวจสุขภาพการตรวจเลือด
และการตรวจสมรรถภาพทางกาย ผเู ขารวมวิจยั จะไดรบั
การตรวจสุขภาพ ตรวจเลือด และสมรรถภาพทางกาย
จำนวน 3 ครัง้ คือ ครัง้ ที่ 1 ระยะกอนเขาโครงการในวันที่

22-26 พฤษภาคม 2560 ครัง้ ที่ 2 ระยะ 2 เดือนในวันที่ 31
กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม 2560 และครัง้ ที่ 3 ระยะ 6 เดือน
ในวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2560 หลังไดรับโปรแกรม
การสงเสริมกิจกรรมทางกายและเบรกการนัง่ ทำงานนาน
โปรแกรมการสงเสริมกิจกรรมทางกายและเบรกการ
นัง่ ทำงานนาน ประกอบดวย 3 กิจกรรม ไดแก 1) การให
คำแนะนำปรับพฤติกรรมรายบุคคล (Individual adapted
health behavior) เพื่อสงเสริมกิจกรรมทางกายและเบรก
การนัง่ นาน ผวู จิ ยั และทีมจะประเมินระดับกิจกรรมทางกาย
และเวลาการนั่ ง ทำงาน เพื่ อ ให ค วามรู แ ละคำแนะนำ
รายบุ ค คลเกี่ ย วกั บ การเพิ่ ม กิ จ กรรมทางกายให เ พี ย ง
พอเหมาะสม และการพักเบรกพฤติกรรมการนั่งทำงาน
นาน การใหคำแนะนำกิจกรรมทางกายอางอิงตามหัวขอ
กิ จ กรรมทางกายของไทย (Thai Physical Activity
Guideline, TPAG) (Jalayondeja, 2017; Jalayondeja
et al., 2015) โดยจะแนะนำใหปรับเพิ่มเวลาหรือความถี่
ตอวันของกิจกรรมเดิมทีท่ ำอยู หรือปรับระดับความหนัก
ของกิจกรรมทางกายซึ่งเลือกจากกิจกรรมใน TPAG ซึ่ง
โปรแกรมนีไ้ ดผา นการระดมสมองจากผเู ชีย่ วชาญจำนวน
12 ทานในสาขาตางๆ ไดแก แพทย นักวิทยาศาสตรการกีฬา
นักวิชาการพลศึกษา นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรม
บำบัด (Jalayondeja, 2017) การใหคำแนะนำเพื่อปรับ
พฤติกรรมการนัง่ นานใหความรเู กีย่ วกับความเสีย่ งในการ
นั่งนานและประโยชนของการเบรกพฤติกรรมนั่งนาน
ด ว ยการยื น หรื อ เดิ น ไม น อ ยกว า 2-5 นาที ต อ ชั่ ว โมง
(Jalayondeja et al., 2017) รวมกับแผนบันทึกกระตุน
เตื อ นการเบรกขณะนั่ ง ทำงาน 2) การจั ด โปรแกรม
ออกกำลั ง กายแบบแอโรบิ ค ระยะเวลา 60-90 นาที
ทุก 2 สัปดาห ตลอดระยะเวลา 6 เดือน (12 ครัง้ ) ซึง่ นำโดย
นักวิทยาศาสตรการกีฬา เชน การเตนซุมบา เตนแอโรบิค
และโยคะ และ 3) การสงเสริมสุขภาพผาน LINE group
application ผูวิจัยและทีมจะตั้งกลุมในแอพลิเคชั่นและ
เชิญผเู ขารวมวิจยั ทุกคนเปนสมาชิก มีกจิ กรรมใหความรู
รวมถึงตอบขอสงสัย คำถาม และกระตุนการมีกิจกรรม
ทางกายและเตือนการเบรกพฤติกรรมนัง่ นาน ตลอดระยะ
เวลา 6 เดือน
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การวิ เ คราะห ข อ มู ล การศึ ก ษานี้ วิ เ คราะห ข อ มู ล
สุ ข ภาพและสมรรถภาพทางกายในกลุ ม พนั ก งาน
สำนั ก งานที่ มี ป จ จั ย เสี่ ย งของโรคหลอดเลื อ ดสมอง
กลุมผูเขารวมวิจัยตามระดับกิจกรรมทางกายและเวลา
การนั่งนาน ไดแก กลุมที่มีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอ
และกลมุ ทีน่ งั่ ทำงานมากกวาหรือเทากับ 8 ชัว่ โมงตอวัน
เพื่อนำมาวิเคราะหเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงกอน
และหลังไดรับโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพที่ระยะ 2
และ 6 เดือนในแตละกลมุ ขอมูลสุขภาพและสมรรถภาพ
ทางกายจะทดสอบด ว ยสถิ ติ Komogolov-Smirnov
Goodness of Fit test ถาขอมูลมีการกระจายตัวเปนโคงปกติ
การเปรียบเทียบการเปลีย่ นแปลงตลอดระยะเวลา 6 เดือน
ดวยสถิติ One-way Repeated Measures ANOVA และ
เปรียบเทียบระหวางคู (multiple comparison) ดวยสถิติ
Bonferoni's correction กรณีขอ มูลกระจายตัวไมเปนโคง
ปกติจะใชสถิติ Friedman Repeated Measure ANOVA
การศึกษานีก้ ำหนดคานัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ p-value < 0.05
การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง การศึกษานี้ผานการ

รับรองคณะกรรมการจริยธรรมวิจยั ในคนของมหาวิทยาลัย
มหิดล เมือ่ วันที่ 8 เมษายน 2559 (COA No. MU-CIRB
2016/052.0804)
ผลการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้มีผูสนใจเขารวมงานวิจัย 76 คน
มี จำนวน 38 คน (50.0%) ที่ ยิ น ยอมเข า ร ว มการวิ จั ย
โดยเขารับการตรวจประเมินครบทั้ง 3 ครั้งและเขารวม
การออกกำลังกายแบบแอโรบิคมากกวา 75.0% (จำนวน
9 ใน 12 ครัง้ ) ผเู ขารวมงานวิจยั มีอายุอยรู ะหวาง 26 ถึง
54 ป เปนเพศชายจำนวน 6 คน และเพศหญิงจำนวน 32
คน อายุงานมากกวา 10 ขึน้ ไป จำนวน 24 คน (63.0%)
และมีโรคประจำตัว 7 คน (18.0%) โดยเปนความดัน
โลหิตสูง จำนวน 3 คน และโรคเบาหวาน 4 คน ตารางที่ 1
แสดงขอมูลทัว่ ไปของพนักงานสำนักงานจำนวน 38 คน
ตามระดับกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมการนั่งทำงาน
ทีเ่ กิน 8 ชัว่ โมง/วัน

ตารางที่ 1 ขอมูลทัว่ ไปของพนักงานสำนักงาน จำแนกตามระดับกิจกรรมทางกายและเวลานัง่ ทำงาน (n = 38)
ขอมูลพืน้ ฐาน
อายุ (ป)
น้ำหนัก (กก.)
สวนสูง (ซม.)
กิจกรรมทางกายa
เวลารวม
(นาทีตอ สัปดาห)
พลังงานแคลอรี่
(kcal/week)
พฤติกรรมเนือยนิง่
เวลานั่งทำงาน
(ชม.ตอวัน)
เวลานั่งรวม
(ชม.ตอวัน)

ทัง้ หมด
(n = 38)
40.3 ± 7.2
64.7 ± 12.8
161.4 ± 6.4
270.8 ± 241.5
1,229.7 ± 1,140.7

กิจกรรมทางกาย

ไมเพียงพอ (n = 17) เพียงพอ (n = 21) > 8 ชม./วัน (n = 19) < 8 ชม./วัน (n = 19)
39.5 ± 7.0
63.1 ± 12.4
161.2 ± 5.3
79.5 ± 29.3

41.0 ± 7.4
66.1 ± 13.4
161.7 ± 7.4
398.3 ± 236.5

377.4 ± 156.1 1,797.9 ± 1,161.7

40.3 ± 7.5
65.2 ± 12.4
163.3 ± 5.5
253.4 ± 437.4

40.3 ± 7.1
64.2 ± 13.6
159.6 ± 6.9
396.1 ± 352.9

1,575.5 ± 2,327.5

1,759.0 ± 1,377.1

7.3 ± 1.7

7.7 ± 1.9

7.1 ± 1.6

8.8 ± 1.1

6.0 ± 1.1

10.0 ± 2.4

10.7 ± 2.3

9.5 ± 2.4

10.9 ± 2.0

9.2 ± 2.5

หมายถึงกิจกรรมทางกายระดับหนักปานกลางถึงหนักมาก

a

พฤติกรรมนั่งทำงาน
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ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบขอมูลสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกายของพนักงานสำนักงานทีม่ ปี จ จัยเสีย่ ง
โรคหัวใจและหลอดเลือดและสมรรถภาพทางกายต่ำ
ระหวางกอนและหลังไดรบั โปรแกรมระยะเวลา 6 เดือน
กลมุ ตัวอยางทัง้ หมด 38 คน เมือ่ นำผลขอมูลสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกายในครั้งที่ 1 มาจำแนกเปนกลุมเสี่ยง
โรคหัวใจและหลอดเลือดและมีสมรรถภาพทางกายต่ำ
พบวามีจำนวนแตกตางกันไปตามเกณฑของแตละตัวแปร
ดังแสดงในตารางที่ 2 โดยผลการศึกษาพบวามีความแตก
ตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ของรอบเอว
ตอสวนสูง (WHtR) รอบเอวตอรอบสะโพก (WHR)
ในเพศหญิง ระดับไขมันรวมและไขมัน LDL ในเลือด
และอัตราการเตนของหัวใจ 1 นาที (HRmin1) หลังทดสอบ

กาวขึ้นลง ผลการศึกษาเปรียบเทียบเปนคู (Multiple
comparison) ระหวางระยะกอนไดรบั โปรแกรมกับเดือน
ที่ 6 พบวารอบเอวตอสวนสูงมีคาลดลงอยางมีนัยสำคัญ
เทากับ 0.041 ± 0.007 (p < 0.001) รอบเอวตอรอบสะโพก
ลดลงเทากับ 0.034 ± 0.01 (p = 0.015) และระดับไขมัน
รวมลดลงเทากับ 18.31 ± 6.75 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร
(p = 0.048) เมือ่ เปรียบเทียบกับระยะกอนไดรบั โปรแกรม
ระดับไขมัน LDL ลดลงเทากับ 11.40 ± 3.75 มิลลิกรัมตอ
เดซิลติ ร (p = 0.027) ในเดือนที่ 2 และลดลง 18.73 ± 4.56
มิลลิกรัมตอเดซิลติ ร (p = 0.003) ในเดือนที่ 6 และอัตรา
การเตนของหัวใจ 1 นาที (HRmin1) หลังกาวขึน้ ลงสเต็ป
ลดลงอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ 10.85 ± 2.07 ครัง้ ตอนาที
(p < 0.001) ในเดือนที่ 2 และลดลง 9.71 ± 2.62 ครั้ง
ตอนาที (p < 0.004) ในเดือนที่ 6

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบขอมูลสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของพนักงานสำนักงานทีม่ ปี จ จัยเสีย่ งโรคหัวใจและ
หลอดเลือดและสมรรถภาพทางกายต่ำ ระหวางกอนและหลังไดรบั โปรแกรม ระยะเวลา 6 เดือน (n = 38)
ขอมูลสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย
Body Mass Index (BMI > 22.9kg/m2)
Waist to Height Ratio (WHtR > 0.5)
Waist to Hip Ratio (WHR > 0.8)a
Total cholesterol (> 200 mg/dL)
Triglyceride (>150 mmg/dL)b
HDL (< 40 mmg/dL)
LDL (>130 mmg/dL)
Fasting blood glucose (FBG >100 mmg/dL)b
Hemoglobin A1C (HbA1C > 5.7)b
Grip strength (%)
Non-dominant hand
Dominant hand
อัตราการเตนหัวใจ 1 นาที (HRmin1)

การศึกษาติดตามระยะ 6 เดือน

จำนวน
(n=38)

%

19
18
19
16
7
1
15
2
5

50.0
47.3
59.3
42.1
18.4
2.63
39.5
5.26
13.1

กอนเขาโครงการ
27.1 ± 0.59
0.57 ± 0.04
0.86 ± 0.04
238.87 ± 36.16
176.71 ± 25.15
37.0 ± 0.0
159.80 ± 33.45
225.50 ± 26.16
6.04 ± 0.37

25
25
21

65.7
65.7
55.3

38.46 ± 7.45
38.67 ± 8.93
43.75 ± 10.28 45.01 ± 10.42
122.71 ± 18.72 111.86 ± 17.90

p-value
เดือนที่ 2
เดือนที่ 6
26.9 ± 2.80
26.9 ± 3.01
0.740
0.55 ± 0.06
0.52 ± 0.06
0.004*
0.85 ± 0.05
0.83 ± 0.05
0.026*
225.56 ± 34.51 220.56 ± 35.50 0.009*
127.43 ± 63.16 142.00 ± 47.71 0.156
44.6 ± 0.0
41.6 ± 0.0
n/a
148.40 ± 31.21 141.07 ± 32.49 < 0.001**
171.50 ± 57.27 165.0 ± 37.76
0.223
5.64 ± 0.79
5.88 ± 0.91
0.331

วิเคราะหขอ มูลในเพศหญิงจำนวน 32 คน; bวิเคราะหดว ยสถิติ Friedman Repeated ANOVA
n/aไมมีผลการวิเคราะหขอมูลเนื่องจากมีผูเขารวมวิจัยเพียง 1 คน; *p-value < 0.05, **p-value < 0.001

a

37.84 ± 9.51
0.665
42.84 ± 9.98
0.664
113.0 ± 17.29 <0.001**
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ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบขอมูลสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกาย ระหวางกอนและหลังไดรบั โปรแกรม
ระยะเวลา 6 เดือน ในพนักงานสำนักงานที่มีกิจกรรม
ทางกายไมเพียงพอและมีพฤติกรรมนั่งทำงานนาน 8
ชั่ ว โมง/วั น กลุ ม ตั ว อย า งทั้ ง หมด 38 คน เมื่ อ นำผล
การประเมินกิจกรรมทางกายและเวลานัง่ ทำงานในครัง้ ที่ 1
มาจำแนกเปนพนักงานที่มีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอ
จำนวน 17 คน (n=17/38, 44.7%) และพนักงานทีน่ งั่ ทำงาน
นานมากกวา 8 ชัว่ โมงตอวันขึน้ ไป จำนวน 19 คน (n = 19/
38; 50%) ผลการศึกษาพบวา
กลมุ ทีม่ กี จิ กรรมทางกายไมเพียงพอ จำนวน 17 คน
มีอายุเฉลี่ย 39.5 ± 7.0 ป (อายุระหวาง 26 ถึง 55 ป)
เปนเพศชาย 4 คน และเพศหญิง 13 คน ผลการศึกษา
เปรี ย บเที ย บข อ มู ล หลั ง ได รั บ โปรแกรมการส ง เสริ ม
กิจกรรมทางกายและเบรกการนั่งทำงานนานเปนระยะ
เวลา 6 เดือน พบวามีความแตกตางอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ
(p < 0.05) ของรอบเอวตอสวนสูง (WHtR) รอบเอวตอรอบ
สะโพก (WHR) ระดับไขมันในเลือด LDL และอัตราการ
เตนของหัวใจ 1 นาที (HRmin1) หลังทดสอบกาวขึน้ ลง และ
ผลการศึกษาเปรียบเทียบเปนคู (Multiple comparison)
ระหวางระยะกอนไดรับโปรแกรมกับเดือนที่ 6 พบวา
รอบเอวตอสวนสูงมีคาลดลง 0.03 ± 0.01 (p = 0.022)
ในเดือนที่ 6 รอบเอวตอรอบสะโพกลดลง 0.037 ± 0.01

(p = 0.048) ในเดือนที่ 6 ระดับไขมัน LDL ลดลง 10.57
± 4.59 มิลลิกรัมตอเดซิลต
ิ ร (p = 0.024) ในเดือนที่ 6 และ
อัตราการเตนของหัวใจ 1 นาที หลังทดสอบกาวขึน้ ลงมีคา
ลดลง 14.63 ± 2.36 ครัง้ ตอนาที (p = 0.011) ในเดือนที่ 2
และลดลง 13.36 ± 3.52 ครัง้ ตอนาที (p < 0.001) ในเดือน
ที่ 6 และมี กิ จ กรรมทางกายระดั บ หนั ก ปานกลางถึ ง
หนักมากเพิม่ ขึน้ อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p = 0.002)
กลมุ ทีน่ งั่ ทำงานนานมากกวา 8 ชัว่ โมงตอวันขึน้ ไป
จำนวน 19 คน มีอายุเฉลี่ย 40.3 ± 7.5 ป (อายุระหวาง
26 ถึง 55 ป) เปนเพศชาย 4 คน และเพศหญิง 15 คน
ผลการเปรียบเทียบขอมูลหลังไดรบั โปรแกรมการสงเสริม
กิ จ กรรมทางกายและเบรกการนั่ ง นานเป น ระยะเวลา
6 เดือน พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p < 0.05) ของรอบเอวตอสวนสูง (WHtR) แรงบีบมือ
ขางถนัด และอัตราการเตนของหัวใจ 1 นาที (HRmin1)
หลังทดสอบกาวขึน้ ลงเสต็ป และผลการศึกษาเปรียบเทียบ
เปนคู (multiple comparison) ระหวางระยะกอนไดรับ
โปรแกรมกับเดือนที่ 6 พบวารอบเอวตอสวนสูงลดลง
อยางมีนยั สำคัญทางสถิตเิ ทากับ 0.035 ± 0.008 (p = 0.002)
ในเดื อ นที่ 6 และอั ต ราการเต น ของหั ว ใจ 1 นาที
หลังทดสอบกาวขึ้นลงมีคาลดลงอยางมีนัยสำคัญเทากับ
15.50 ± 2.86 ครัง้ ตอนาที (p = 0.03) ในเดือนที่ 2

*p-value < 0.05

Body Mass Index
Waist to Height Ratio
Waist to Hip Ratio
Total cholesterol
Triglyceride
HDL
LDL
Fasting blood glucose
HbA1C
Grip strengtha (%)
Non-dominant hand
Dominant hand
HRmin1

ขอมูลสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย
24.06 ± 4.61
0.52 ± 0.06
0.85 ± 0.06
194.0 ± 35.26
80.57 ± 41.73
69.25 ± 23.41
115.85 ± 37.44
94.71 ± 34.35
5.15 ± 0.30
40.10 ± 9.00
45.48 ± 10.60
114.18 ± 20.73

38.73 ± 6.61
44.29 ± 10.40
128.81 ± 22.12

เดือนที่ 2

24.30 ± 4.61
0.53 ± 0.06
0.86 ± 0.06
197.7 ± 35.34
87.86 ± 45.88
68.75 ± 18.10
118.71 ± 36.5
100.14 ± 41.93
5.14 ± 0.53

ระยะกอน

38.10 ± 9.74
42.02 ± 9.58
115.45 ± 21.12

23.97 ± 4.74
0.50 ± 0.05
0.82 ± 0.06
189.78 ± 32.50
81.21 ± 46.87
72.83 ± 23.64
108.14 ± 38.10
95.57 ± 28.28
5.22 ± 0.51

เดือนที่ 6

กิจกรรมทางกายไมเพียงพอ (n = 17)

0.339
0.124
0.010*

0.289
0.027*
0.048*
0.176
0.422
0.210
0.024*
0.189
0.590

p-value

36.46 ± 6.62
43.74 ± 8.91
127.37 ± 22.04

24.83 ± 4.27
0.53 ± 0.71
0.86 ± 0.07
216.13 ± 42.82
106.75 ± 47.76
62.09 ± 14.26
139.81 ± 40.97
98.25 ± 39.54
5.07 ± 0.54

ระยะกอน

38.59 ± 6.74
46.54 ± 8.43
111.87 ± 22.52

24.97 ± 4.43
0.53 ± 0.07
0.85 ± 0.07
213.06 ± 41.06
99.43 ± 52.65
61.95 ± 17.26
138.25 ± 38.27
93.50 ± 32.14
5.16 ± 0.29

เดือนที่ 2

38.80 ± 6.43
41.64 ± 7.04
117.75 ± 18.27

24.96 ± 4.56
0.51 ± 0.06
0.84 ± 0.06
206.25 ± 41.19
98.37 ± 50.85
65.08 ± 18.28
128.75 ± 40.09
93.31 ± 27.02
5.23 ± 0.49

เดือนที่ 6

พฤติกรรมนั่งทำงานนาน > 8 ชม./วัน (n = 19)

0.164
0.019*
0.012*

0.762
0.036*
0.341
0.156
0.487
0.269
0.053
0.142
0.202

p-value

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบขอมูลสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ระหวางกอนและหลังไดรับโปรแกรม ในพนักงานสำนักงานที่มีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอและ
มีพฤติกรรมนัง่ ทำงานนาน 8 ชัว่ โมง/วัน
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การอภิปรายผล
ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พบการเปลี่ ย นแปลงอย า งมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.005) ของขอมูลดานสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกายของพนั ก งานสำนั ก งาน ที่ ไ ด รั บ
โปรแกรมการสงเสริมกิจกรรมทางกายและเบรกการนั่ง
นานตลอดระยะเวลา 6 เดือน คือ รอบเอวตอสวนสูง
(WHtR) ระดับไขมัน (LDL) และอัตราการเตนของหัวใจ
1 นาที (HRmin1) หลังทดสอบกาวขึน้ ลงเสต็ป เมือ่ จำแนก
กลุมตามปจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด กิจกรรม
ทางกายและเวลานัง่ ทำงาน
การลดลงอยางมีนัยสำคัญของรอบเอวตอสวนสูง
(WHtR) ตลอดระยะเวลา 6 เดือนของพนักงานสำนักงาน
หลังไดรบั โปรแกรมการสงเสริมกิจกรรมทางกายและเบรก
การนัง่ ทำงานนาน เปนตัวชีว้ ดั การเปลีย่ นแปลงทางภาวะ
สุ ข ภาพว า มี แ นวโน ม ดี ขึ้ น การสะสมของไขมั น ที่
แกนกลางลำตัว (Central fat) จะแมนยำและสัมพันธกบั การ
เกิดโรคซึ่งประเมินดวยการวัดรอบเอวตอสวนสูงหากคา
WHtR > 0.5 หมายถึง มีความเสีย่ งในการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด และ WHtR > 0.6 แสดงวามีภาวะอวนในทัง้
เพศชายและเพศหญิง ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของ Wanner และคณะ (Wanner et al., 2016) ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางระดับกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิง่ กับ
WHtR ในประชากร 3,042 คน อายุมากกวา 30 ปขนึ้ ไป
พบว า คนที่ ทำกิ จ กรรมทางกายระดั บ หนั ก ปานกลาง
ถึงหนักมาก (> 2,900 kcal/week) จะลดความเสี่ยงของ
ภาวะอวน (WHtR > 0.6) ได 35% และถาไมนั่งนาน
รวมกับการทำกิจกรรมทางกายระดับเบาจะลดความเสีย่ ง
ของภาวะอวนไดประมาณ 40% การศึกษานีน้ ำเสนอขอมูล
รอบเอวตอสวนสูง (WHtR) ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่สามารถ
ทำนายการเสียชีวติ และการเกิดโรคเรือ้ รัง เชน ภาวะอวน
ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ
และหลอดเลือด และโรคเมตาบอลิก ไดแมนยำกวาดัชนี
มวลกายและการวัดเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย (Lee,
Huxley, Wildman, & Woodward, 2008; Ashwell, Gunn,
& Gibson, 2012)

การลดลงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติของระดับไขมัน
ในเลือด LDL มากกวา 10 มิลลิกรัมตอเดซิลติ รตลอดระยะ
เวลา 6 เดือนหลังไดรับโปรแกรมการสงเสริมกิจกรรม
ทางกายและเบรกการนัง่ นาน (p < 0.05) เมือ่ เปรียบเทียบ
ผลการศึกษานี้กับงานวิจัยของ Carr และคณะ (Carr,
Karvinen, Peavler, Smith, & Cangelosi, 2013) ซึง่ เปน
การศึกษาประสิทธิผลการกระตนุ พักเบรกผานโปรแกรม
คอมพิวเตอรเปนระยะเวลา 12 สัปดาห ในพนักงาน
มหาวิทยาลัยเพศหญิงที่มีพฤติกรรมเนือยนิ่งและน้ำหนัก
เกินจำนวน 40 คน (กลมุ ทดลอง 23 คน และกลมุ ควบคุม
17 คน) พบวาระดับไขมัน LDL ไมมคี วามแตกตางอยางมี
นัยสำคัญระหวางกอนและหลังไดรับโปรแกรมในกลุม
ทดลองและไมมคี วามแตกตางระหวางกลมุ อยางไรก็ตาม
พบวาระดับไขมัน LDL ในกลุมทดลองมีคาลดลง 3.7
mg/dL ในขณะที่กลุมควบคุมที่ไมไดรับโปรแกรมการ
กระตุนพักเบรกมีระดับไขมันในเลือดเพิ่มสูงขึ้น 5.4
mg/dL เมือ่ เปรียบเทียบผลกอนและหลังไดรบั โปรแกรม
12 สัปดาห การเปลีย่ นแปลงของระดับไขมัน LDL ในเลือด
เปนตัวชีว้ ดั การลดลงของความเสีย่ งในการเกิดการสะสม
ของไขมันในเสนเลือด (hyperlipidemia) ซึ่งเปนสาเหตุ
สำคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือด เนือ่ งจากการพักเบรก
พฤติ ก รรมนั่ ง นานจะกระตุ น การทำงานของเอนไซส
lipoprotein lipase (LPL) ) ในการยอยสลายไขมันในเลือด
ใหมีประสิทธิภาพดีขึ้นได อางอิงจากผลงานศึกษาของ
Bey และคณะ (Bey, & Hamilton, 2003) ซึ่งศึกษาใน
หนูทดลองแบงเปนกลมุ ทีม่ ดั ขายกไวไมใหลงน้ำหนัก 10
ชั่วโมงตอวัน เปนเวลา 11 วัน และกลุมหนูทดลองที่ให
เดินออกกำลัง พบวาประสิทธิภาพการทำงานของ LPL ใน
กลามเนื้อนองลดลงเหลือ 20% ในกลุมที่มัดขาไวไมไห
ลงน้ำหนัก 10 ชัว่ โมงเมือ่ เทียบกับหนูทเี่ ดินออกกำลังและ
ประสิทธิภาพการทำงานของ LDL กลับมาปกติเมือ่ หนูที่
ถูกมัดขายืนหรือเดิน
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การลดลงอัตราการเตนของหัวใจ 1 นาที (HRmin1)
หลังทดสอบกาวขึน้ ลง เปนตัวชีว้ ดั สมรรถภาพทางระบบ
หั ว ใจและหลอดเลื อ ดที่ ดี ขึ้ น ของพนั ก งานสำนั ก งาน
หลังจากไดรับโปรแกรมสงเสริมกิจกรรมทางกายและ
เบรกการนัง่ นานเปนระยะเวลา 6 เดือน โดย HRmin1 มีคา
ลดลงประมาณ 9-15 ครั้งตอนาทีในกลุมที่มีปจจัยเสี่ยง
ของโรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด กลุ ม ที่ มี กิ จ กรรมทาง
ไมเพียงพอ และกลุมที่นั่งทำงานนานมากกวา 8 ชั่วโมง
ตอวัน จากผลงานวิจัยติดตามไปขางหนาของ Jouven
และคณะ (Jouven et al., 2005) ในกลมุ ตัวอยางเพศชาย
สุขภาพดีจำนวน 5,713 คน อายุระหวาง 42 ถึง 53 ป ไดรบั
การตรวจประเมินสมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือด
ดวยการปน จักรยานระดับความหนัก 80% ของอัตราการ
เตนหัวใจสูงสุด (HRmax) และวัดอัตราการเตนของหัวใจ 1
นาที (HRmin1) หลังทดสอบปนจักรยาน กลุมตัวอยางถูก
ติดตามอุบตั กิ ารณการเสียชีวติ เปนระยะเวลา 23 ป พบวา
กลุมตัวอยางที่มีคาของ HRmin1 ลดลงนอยกวา 25 ครั้ง
ต อ นาที จ ะเสี่ ย งเสี ย ชี วิ ต เนื่ อ งจากโรคกล า มเนื้ อ หั ว ใจ
ขาดเลือด (Myocardial infarction) มากถึง 2.2 เทา (RR =
2.2, 95%CI = 1.02-4.74) เมื่อเทียบกับคนที่มีคา HRmin1
ลดลงมากกว า หรื อ อี ก นั ย หนึ่ ง ค า HR min1 ที่ แ สดงถึ ง
สมรรถภาพการฟนตัวของระบบหัวใจและหลอดเลือด
หลังออกกำลัง ถามีการลดลงมากกวา 25 ครั้งตอนาที
จะลดความเสีย่ งของการเกิดโรคกลามเนือ้ หัวใจขาดเลือด
ไดถงึ 55% อยางไรก็ตามประสิทธิผลของโปรแกรมการ
สงเสริมกิจกรรมทางกายและเบรกการนัง่ นานระยะ 6 เดือน
ในการศึกษานี้ ชวยลดคา HRmin1 ถึงแมวา คาทีล่ ดลงไมได
สงผลลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและ
หลอดเลือด แตเปนขอมูลแสดงแนวโนมของการเปลี่ยน
แปลงไปในทิศทางสุขภาพดี หากมีการปรับเปลี่ยนพฤติ
กรรมอยางสม่ำเสมอและตอเนือ่ ง
อยางไรก็ตามในผลการศึกษานี้ ไมพบการเปลี่ยน
แปลงของขอมูลสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ไดแก
1) ดัชนีมวลกาย (BMI) เนือ่ งจากคาดัชนีมวลกายเปนการ
ประเมินสัดสวนของน้ำหนักตัวกับสวนสูง ซึง่ น้ำหนักตัว

มีองคประกอบของ มวลกลามเนือ้ และไขมัน มวลน้ำ และ
มวลกระดูก จึงทำใหมีความแมนยำของการสะสมของ
ไขมันในสวนกลางและสัมพันธกับความเสี่ยงของโรค
หัวใจและหลอดเลือดนอยกวาตัวชีว้ ดั อืน่ เชน WHtR หรือ
WHR (Lee et al., Wildman, & Woodward, 2008;
Ashwell , GUNN & Gibson, 2012) และสงผลใหไมมกี าร
เปลีย่ นแปลงหลังไดรบั โปรแกรม และ 2)ไตรกลีเซอไรด
และไขมันดี HDL ระดับน้ำตาลและน้ำตาลสะสมในเลือด
เนื่องจากจำนวนพนักงานที่มีความเสี่ยงไตรกลีเซอไรด
ไขมันดี HDL ระดับน้ำตาลและน้ำตาลสะสมในเลือดสูง
กวาคาปกติ มีจำนวน 7, 1, 2 และ 5 คน ตามลำดับ จึงทำให
ไมพบการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติตลอด
ระยะเวลา 6 เดือน และ 3) แรงบีบมือทัง้ สองขาง เนือ่ งจาก
โปรแกรมการสงเสริมกิจกรรมทางกายและเบรกการ
นั่งนาน เปนการกระตุนออกกำลังกายเปนแบบแอโรบิค
เชน การเตนซุมบา เตนแอโรบิค และโยคะ โดยไมไดเนน
การออกกำลังดวยแรงตานเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของ
กลามเนือ้ จึงอาจสงผลใหไมพบความเปลีย่ นแปลงอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ
ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช
การศึกษานี้นำเสนอประสิทธิผลของโปรแกรมการ
สงเสริมกิจกรรมทางกายและการพักเบรกการนั่งทำงาน
นานตอการเปลีย่ นแปลงสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย
เปนระยะเวลา 6 เดือนในกลมุ พนักงานทำงานสำนักงาน
ขอมูลสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ไดแก ดัชนีมวลกาย
รอบเอวตอสวนสูง รอบเอวตอรอบสะโพก ระดับน้ำตาล
และไขมั น ในเลื อ ด สมรรถภาพทางกล า มเนื้ อ และ
สมรรถภาพหัวใจและหลอดเลือด ผลการศึกษาพบการ
เปลี่ ย นแปลงอย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ข องตั ว ชี้ วั ด
ดานสุขภาพที่มีความแมนยำ ไดแก รอบเอวตอสวนสูง
ระดับไขมัน LDL และอัตราการเตนของหัวใจ 1 นาที
(HRmin1) การศึกษานี้สามารถนำไปประยุกตใชใน
หนวยงานอื่นในการพัฒนาแนวทางการสงเสริมสุขภาพ
การกำหนดนโยบายและแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ สงเสริมสุขภาพ
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กระตุนกิจกรรมทางกายและเบรกพฤติกรรมเนือยนิ่งใน
ที่ทำงาน ใหกับพนักงานสำนักงานซึ่งเปนกลุมที่เสี่ยง
ตอการเสียชีวติ และการเกิดโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง
ขอจำกัดของงานวิจัยนี้
งานศึกษานี้มีขอจำกัด ดังนี้ (1) งานศึกษานี้ติดตาม
ผลในกลุ ม พนั ก งานสำนั ก งานที่ ไ ด รั บ โปรแกรมการ
สงเสริมกิจกรรมทางกายและเบรกการนัง่ นาน เพียงกลมุ เดียว
ไมมีกลุมควบคุมซึ่งผลลัพธที่เปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้น
เนือ่ งจากอิทธิพลของปจจัยอืน่ นอกเหนือจากโปรแกรมได
อยางไรก็ตามงานศึกษานี้ติดตามการเปลี่ยนแปลงเปน
ระยะเวลา 6 เดือน และตรวจประเมินผลลัพธ ไดแก
ระดับน้ำตาลและและไขมันในเลือด และอัตราการเตน
ของหัวใจ 1 นาทีหลังทดสอบกาวขึน้ ลงสเต็ป ซึง่ มีความ
แมนยำและสัมพันธโดยตรงกับการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
เสี่ยงของแตละบุคคล และ (2) งานศึกษานี้ไมไดมีการ
ควบคุมปจจัยตัวกวน (Confounders) ไดแก การรับประทาน
อาหารและยา ซึ่ ง อาจจะส ง ผลต อ ข อ มู ล เมตาบอลิ ก
การศึกษานี้จึงคัดเลือกผูเขารวมวิจัยที่ไมไดรับโปรแกรม
สงเสริมสุขภาพหรือการลดน้ำหนักอื่นเขารวมในการ
ศึกษานี้ อยางไรก็ตามกระบวนการเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
การรับประทานและยาตลอดระยะเวลา 6 เดือน มีความ
ยุ ง ยากและต อ งการความแม น ยำของข อ มู ล และควร
พิจารณาในการศึกษาครัง้ ตอไป
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ในการศึ ก ษาต อ ไป แนะนำให มี ก ารเปรี ย บเที ย บ
ระหวางกลุมที่ไดรับโปรแกรมและกลุมควบคุม รวมถึง
การสุมเลือกผูเขารวมวิจัยในแตละกลุม เพื่อลดอิทธิพล
ของปจจัยอืน่ ทีอ่ าจสงผลตอการเปลีย่ นแปลงของผลลัพธ
และจะสามารถอธิบายประสิทธิผลของโปรแกรมการ
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