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บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สภาวการณในปจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมอยางมาก สงผล
กระทบตอความเปนอยูของคนโดยเฉพาะในวัยทํางาน ซ่ึงตองแขงขันและเรงรีบ สงผลทําใหมีเวลา
ในการดูแลสุขภาพตนเองลดลง และพ่ึงพาส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีมีเทคโนโลยีทันสมัยมากข้ึน ทํา
ใหขาดการเคล่ือนไหวในกิจวัตรประจําวัน  เปนสาเหตุใหบุคคลคอย ๆ สะสมพลังงานสวนเกินแลว
เก็บไวในรูปไขมันสะสมในช้ันใตผิวหนังและตามสวนตาง ๆ ของรางกาย นอกจากน้ีอายุท่ีเพิ่มข้ึน
ยังสงผลใหเกิดความถดถอยของสมรรถภาพรางกายอีกดวย อาทิ อายุ 40 ปข้ึนไป รางกายจะมีมวล
กลามเน้ือและปริมาณการใชออกซิเจนสูงสุดลดลงปละ 1% ในขณะท่ีมีการเพิ่มข้ึนของไขมันปละ 
1% ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดังกลาวทําใหความแข็งแรงของกลามเน้ือลดลงและสงผลตอการลดอัตราเม
ตาโบลิซึม ดังนั้นหากเกิดรวมกับการขาดการออกกําลังกายก็จะทําใหเกิดการสะสมของไขมันใน
รางกายเพิ่มข้ึนและมีความเส่ียงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มข้ึน (อางใน Masley SC,  
และคณะ. 2008; 14(2): 24-9.)  

พนักงานออฟฟศท่ีตองนั่งทํางานในออฟฟศท้ังวันโดยไมไดออกกําลังกาย หรือคิดวาตัวเอง
อยูในกลุมเส่ียงใหรีบปรึกษาแพทยผูเช่ียวชาญ หรือหันมาใสใจและปองกันไมใหเกิดโรคแตเนิ่นๆ
หากชีวิตประจําวันตองนั่งทํางานในออฟฟศท้ังวัน และไมมีการออกกําลังกายเปนประจํา ถามี
อาการปวดราวตามแขน ขา บา ไหล ท่ีไมหายขาด ใหต้ังขอสมมุติฐานไดเลยวาอาจเปนสาเหตุของ
โรค "ออฟฟศ ซินโดรม" ซ่ึงมักเกิดกับคนทํางานออฟฟศท่ีสภาพแวดลอมในท่ีทํางานไมเหมาะสม 
หรือประเภทนั่งอยูหนาคอมพิวเตอรเปนเวลานานๆ ไมไดขยับออกไปไหนเปนช่ัวโมงๆ ทําใหเกิด
อาการกลามเน้ืออักเสบ ปวดเม่ือยตามแขน ขา หลัง ไหล และท่ีนาเปนหวงยิ่งนักคือ เจาโรคนี้จะทํา
ใหเกิดอาการเส่ือมสมรรถภาพทางเพศตามมาอีกดวย 

ปจจุบันมักพบคนวัยทํางาน ท่ีตองนั่งทํางานในออฟฟศอยางขะมักเขมน ไมมีเวลาออก
กําลังกาย และพักผอนนอย มีอาการปวดราวไปตามแขน ขา ซ่ึงเกิดจากปญหาของกลามเนื้อ 
โดยเฉพาะปญหาการหดเกร็งของกลามเน้ือแบบ Office Syndrome มีอาการคลายกับกระดูกสันหลัง
ทับเสนประสาท ซ่ึงโรคกระดูกสันหลังท่ีสามารถกดทับเสนประสาทท่ีพบบอยในคนทํางาน ไดแก 
โรคหมอนรองกระดูกเคล่ือนทับเสน (HNP) ชองกระดูกเส่ือมตีบทับเสนประสาท (Spinal Stenosis) 
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กระดูกเส่ือมทับไขสันหลังสวนคอ (CSM) หมอนรองกระดูกเอวเส่ือม (DDD) กระดูกสันหลังสวน
เอวเคล่ือนทับเสน เปนตน  

ความผิดปกติอยางหน่ึงของผูมีกระดูกสันหลังเบียดทับเสนประสาท นอกจากปญหาปวด
คอ ปวดหลังแลว ยังมีปญหาในเรื่องการหยอนสมรรถภาพทางเพศ โดยอาจเกิดข้ึนจากความ
เจ็บปวดของเสนประสาท ทําใหความรูสึกลดลง หรือระบบประสาทอัตโนมัติทํางานผิดปกติ ซ่ึง
อาการหยอนสมรรถภาพทางเพศท่ีแฝงมากับโรคกระดูกสันหลังกดทับเสนประสาท มีท้ังไมมี
อารมณทางเพศ นกเขาไมขัน หล่ังเร็วหรือหล่ังชาผิดปกติ ฯลฯ เพราะกระดูกสันหลังเปนศูนยรวม
ของเสนประสาทตางๆมากมาย รวมท้ังควบคุมการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติ ความรูสึก
ตางๆในรางกาย ดังนั้นถามีการทําลายของการทํางานระบบไขสันหลัง หรือการรบกวนการทํางาน
ของไขสันหลัง จึงสงผลทําใหเกิดการออนแรงของแขนขา หรือแมแตการหยอนสมรรถภาพทางเพศ
ได  สวนการรักษานั้นในทางการแพทยแลวมีท้ังการรักษาแบบผาตัดและไมผาตัด ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
อาการและความเหมาะสมของผูปวย ทางที่ดีถาสงสัยวาตนเองอยูในกลุมเส่ียงใหรีบปรึกษาแพทย
ผูเช่ียวชาญ หรือหันมาใสใจและปองกันไมใหเกิดโรคแตเนิ่นๆ เชน โตะทํางานควรมีระดับพอดีกับ
ขอศอก จะไดกดคียบอรดถนัดๆ ตัวคียบอรดควรมีแปนรองมือ เกาอ้ีนั่งควรเปนแบบท่ีปรับข้ึนลงได 
และมีพนักพิงรองรับศีรษะ ท่ีสําคัญปรับนิสัยตัวเอง ถารูวานั่งหลังคอม ก็ตองนั่งหลังตรง หม่ันหยุด
พักสายตา ลุกไปยืดเสนยืดสายทุกๆคร่ึงช่ัวโมง เพื่อลดอาการตาแหง น้ําตาไหล เคืองตา ตามัว ปรับ
ภาพไดชาลง ซ่ึงเกิดจากการนั่งจองคอมพิวเตอรเปนเวลานานๆ (ทายาท บูรณกาล, 2552) 

ดังนั้น แนวคิดดานการสงเสริมสุขภาพในของคนวัยทํางานจึงเปนทางเลือกใหมของการ
แสวงหาแนวทางการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของคนทํางาน เพระผลลัพธท่ีเกิดข้ึนคือ ผลได
ทางดานสุขภาพของแรงงาน รวมท้ังลดตนทุนในกระวนการผลิตอันเนื่องมาจากคาใชจายเพ่ือการ
รักษาพยาบาลแรงงานท่ีอาจเจ็บปวย ซ่ึงการมีสุขภาพที่ดีเปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีทําใหคนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและเปนประชากรท่ีมีคุณภาพของประเทศชาติ และการออกกําลังกายจึงถือวาเปน
วิธีการสงเสริมสุขภาพและนํามาใชการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพรางกายไดอยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ  

การออกกําลังกายเปนวิธีเพิ่มสมรรถภาพทางกายไดอยางดียิ่ง นอกจากนั้นยังเปนพื้นฐาน
ของกิจกรรมการเคล่ือนไหว และกิจกรรมแหงการสรางสรรค  แตเนื่องจากการเปล่ียนแปลงท่ี
รวดเร็วภายใตพลวัตโลกไรพรมแดน กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอมท้ังกายกายภาพและ
สังคม อันนําไปสูการมีวิถีชีวิตแบบวัตถุนิยมและบริโภคนิยม  ถึงแมวาประชาชนจะมีการรับรู 
ทัศนคติท่ีดีตอการออกกําลังกาย ก็ยังพบวาไมสามารถทําใหประชาชนเปล่ียนพฤติกรรมมาออก
กําลังกายไดเพิ่มมากเทาท่ีควรหรือออกกําลังกายไมตอเนื่อง ซ่ึงมีรายงานวาการออกกําลังกายซ่ึงมี
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รูปแบบท่ีกําหนดไวอยางเปนข้ันตอนนั้นมีอัตราการออกจากการเขารวมการศึกษามากกวาการทํา
กิจกรรมทางกายซ่ึงเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวัน ดังนั้นการจัดกิจกรรมทางกายท่ีไมยุงยากและใช
เวลาไมมากนักในท่ีทํางาน นาจะสามารถจูงใจใหบุคคลเหลานี้หันมาออกกําลังกายหรือมีการ
เคล่ือนไหวเพิ่มมากข้ึนและทําไดอยางสมํ่าเสมอ  ซ่ึงมีขอแนะนําจาก the American College of 
Sports Medicine (ACSM) วาเพื่อใหมีสุขภาพดี ผูใหญควรจะมีกิจกรรมทางกายสะสมอยางนอยวัน
ละ 30 นาทีหรือมีกิจกรรมทางกายตั้งแตระดับความหนักปานกลางข้ึน โดยทําใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะ
ทําไดในหนึ่งสัปดาห (Pate RR และคณะ.1995; 273: 402-7.)   

การศึกษานี้จึงสนใจท่ีจะศึกษาผลของการออกกําลังดวยโปรแกรมกิจกรรมแบบสะสม 30 
นาทีตอความสามารถในการทํางานและระดับไขมันในเลือด และเปรียบเทียบผลการออกกําลังกาย
วาใหผลตอความสามารถในการทํางานและระดับไขมันในเลือด 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลของกิจกรรมเขาจังหวะท่ีมีผลตอความสามารถในการทํางานและระดับไขมัน
ในเลือดของคนวัยทํางานอายุ 40-59 ป 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อสงเสริมสุขภาพของคนในชุมชนเนื่องจากสามารถทํากิจกรรมทางกายในท่ีทํางาน
ได 

2. ทราบผลการเปล่ียนแปลงความสามารถในการทํางานและระดับไขมันในเลือดของคน
วัยทํางานอายุ 40-59 ป หลังทํากิจกรรมเขาจังหวะ 

3. เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมทางกายท่ีเหมาะสมกับวัยทํางาน เพื่อกระตุนใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม และมีการออกกําลังกายอยางตอเนื่อง 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

วัยทํางาน หมายถึง เจาหนาท่ีองคกรบริหารสวนจังหวัดพะเยา ท่ีมีอายุต้ังแต 40-59 ป 
กิจกรรมทางกาย (Physical activity) หมายถึง การเคล่ือนไหว มีกิจกรรมของกลามเน้ือ

สวนตางๆของรางกาย ทําใหมีการใชพลังงาน มากกวาในขณะพักอาจแบงไดเปนหลายประเภท เชน 
การแบงกิจกรรมทางกายตามประเภทของกิจกรรมทางกายท่ีปฏิบัติ 
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การออกกําลังกาย (Exercise) หมายถึง การเคล่ือนไหวรางกายหรือการกระตุนใหสวนตางๆ
ของรางกายทํางานกวาภาวะปกติอยางเปนระบบระเบียบ  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของเพศ 
วัย  และสภาพรางกายของแตละบุคคลเปนสําคัญ  จนสงผลใหรางกายมีความสมบูรณแข็งแรง  

ชีพจรสูงสุดในการออกกําลังกาย (Maximum Heart Rate = MHR) หมายถึง ชีพจรที่ต้ังไว
วา เปนขีดท่ีบงบอกความหนักของการออกกําลังกายวาสูงสุด ถาเกินจากนี้จะเกิดอันตรายตอระบบ
ตาง ๆ ในรางกาย เชน ระบบกระดูกและกลามเน้ือ ระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต สามารถ
คํานวณหาคานี้ไดจากสูตรตอไปนี้ชีพจรสูงสุด เทากับ 220 – อายุ (ป) ของผูออกกําลังกาย มีหนวย
เปนคร้ัง/นาที ตัวอยาง นายสุขภาพ อนามัยดี อายุ 20 ปบริบูรณ จะมีชีพจรสูงสุดในการออกกําลัง
กาย = 220 – 20 = 200 คร้ัง/นาที 

คอเลสเตอรอล (Cholesterol) หมายถึงไขมันท่ีอยูตามสวนตางๆ ของรางกายมนุษยและ
สัตว มีคุณสมบัติท่ีไมละลายนํ้า เปนส่ิงจําเปนท่ีชวยใหรางกาย ทํางานได เพราะนอกจากอยูในเลือด
แลว ยังครอบคลุมทุกสวนในรางกาย เปนสวนหนึ่งของเน้ือเยื่อของเซลลจํานวนมากมายนับไมถวน 
และมีมากในสมอง กับไขสันหลัง ซ่ึงในไขสันหลัง และสมองนั้นมีคอเลสเตอรอลเปน
สวนประกอบถึง 1 ใน 4 นอกจากนี้ยังพบมากตามเน้ือ และใตผิวหนัง คนอวนจะมีไขมันตามบริเวณ
ดังกลาวมากกวาคนผอม 

ไขมันท่ีมีความหนาแนนสูง (High Density Lipoprotein = HDL) หมายถึง ไขมันท่ีดี
สําหรับหลอดเลือดแดงเพราะจะปองกันไมใหไขมันท่ีไมดี คือ โคเลสเตอรอล, ไตรกลีเซอไรด และ 
LDL ไปพอกสะสมในหลอดเลือดแดง ถามีระดับ HDL ในเลือดตํ่า ก็จะเพิ่มโอกาส เพิ่มปจจัยเส่ียง 
ใน การเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง เชน โรคหลอดเลือดสมองหรือ หลอดเลือดหัวใจตีบ เปนตน 
ระดับปกติในผูท่ียังไมเปนโรคหลอดเลือดแดงแข็งควรจะไมตํ่ากวา ๔๐ มก./ดล.  

ไขมันท่ีความหนาแนนต่ํา (Low Density Lipoprotein = LDL) หมายถึง ไขมันท่ีทําใหเกิด
ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง วิธีการวัดระดับ LDL ในเลือด ทําได ๒ วิธี คือ วิธีคํานวณคา LDL จากคา
โคเลสเตอรอล, ไตรกลีเซอไรดและ HDL ในเลือด โดยใชสูตร LDL= โคเลสเตอรอล-(ไตรกลีเซอ
ไรด/5) -HDL ซ่ึงเปนวิธีท่ีใชกันอยูท่ัวไป สวนอีกวิธีหนึ่งเปนวิธีหาคา LDL โดยตรงจากเลือด  

ไขมัน (Lipid) หมายถึง สารชีวโมเลกุลท่ีไมละลายในน้ํา (water-insoluble) มีหลายชนิด 
หรือ สารประกอบ ไมมีข้ัว (nonpolar) ละลายนํ้านอยตลอดจนละลายนํ้ามาก พวกท่ีละลายน้ําได
มากจะเปนสารประกอบจําพวก มีข้ัว (polar) 

Rating of Perceived Exertion (RPE) scale  หมายถึง คาคะแนนท่ีใชความรูสึกของผูออก
กําลังกายขณะออกกําลังกาย เชน การเตนของหัวใจ อัตราการหายใจ ปริมาณเหง่ือท่ีออก อาการปวด
เม่ือยกลามเนื้อ  


