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บทคัดย่อ 

การศึ กษา เชิ ง เ ป รี ยบ เที ยบครั้ ง นี้  มี
วัตถุประสงค์จะค้นหาค าตอบเพ่ือยืนยันว่าบุคคล
กลุ่มอาชีพต่างๆที่มีภาระหน้าที่ หรือมีวิถีชีวิตที่ต้อง
มีการเคลื่อนไหวร่างกายและต้องใช้แรงกายในการ
ประกอบภารกิจประจ าวันอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
น่าจะมี ผลการตรวจทางเคมีเลือด และ สมรถภาพ
ทางกายที่จ าเป็นต่อการมีสุขภาพดี ได้แก่ ภาวะ
อ้วน ความยืดหยุ่นของร่างกาย ความแข็งแรง
กล้ามเนื้อ และ ความอดทนของระบบหัวใจและ
การไหลเวียนโลหิต ดีกว่ากลุ่มอาชีพเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกันแต่มีภาระหน้าที่ที่มีการเคลื่อนไหว
ร่างกายในการด าเนินชีวิตประจ าวันน้อยกว่า ท า
การทดสอบสมรถภาพทางกาย 4 รายการทดสอบ 
ประกอบด้วย 1) วัดรอบเอว  2)นั่งงอตัวไปข้างหน้า 
3)ลุก-นั่ง 1 นาที และ 4)ก้าวขึ้น-ลง 3 นาที เก็บ
ข้อมูลกลุ่มอาชีพละ 20 คนรวม 160 คน ได้แก่  
กลุ่ม1. มอเตอร์ไซด์รับจ้าง กับ สามล้อถีบ (หรือ
อาชีพที่ต้องขี่จักรยาน) กลุ่ม2. คนขับรถเมล์ กับ 
กระเป๋ารถเมล์  กลุ่ม3. ต ารวจประจ าสถานีต ารวจ 
กับ ต ารวจจราจร และ กลุ่ม4. ผู้อยู่อาศัยอาคาร
บ้านเอ้ืออาทร การเคหะแห่งชาติ ชั้น 1 กับ ชั้น 5   
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ด้วย t-test for 
independent  samples  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถภาพทางกาย 
พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติใน
ประเด็นต่อไปนี้    1)เพศชาย กลุ่มอาชีพ สามล้อ
ถีบ มีผลการทดสอบรายการ ลุกนั่ง และ ก้าวขึ้น-

ลง ดีกว่า กลุ่มอาชีพคู่เปรียบเทียบ  ขณะที่ผู้อยู่
อาศัยอาคารบ้านเอ้ืออาทรฯ ชั้น 5 มีผลการทดสอบ
รายการ ลุกนั่ง ดีกว่ากลุ่มอาชีพคู่เปรียบเทียบ  2)
เพศหญิง กลุ่มอาชีพ สามล้อถีบ(หรืออาชีพที่ต้องขี่
จักรยาน)  มีผลการทดสอบรายการ ลุกนั่ง ดีกว่า
กลุ่มอาชีพคู่เปรียบเทียบ  ขณะที่ผู้อยู่อาศัยอาคาร
บ้านเอ้ืออาทรฯ ชั้น 5 มีผลการทดสอบรายการ 
ก้าวขึ้น-ลง ดีกว่ากลุ่มอาชีพคู่เปรียบเทียบ   

ผลการตรวจทางเคมีเลือด พบว่า มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในประเด็น 
ต่อไปนี้  1) เพศชาย กลุ่มอาชีพสามล้อถีบ กระเป๋า
รถเมล์ ต ารวจจราจร มีค่าCholesterol  ต่ ากว่า
กลุ่มอาชีพคู่เปรียบเทียบ  ขณะที่ กลุ่มอาชีพต ารวจ
จราจร และผู้อยู่อาศัยบ้านเอ้ืออาทรฯชั้น 5 มีค่า
Triglyceride ต่ ากว่ากลุ่มอาชีพคู่เปรียบเทียบ  2)
เพศหญิง  ผู้อยู่อาศัยบ้านเอ้ืออาทรฯชั้น 5 มีค่า 
Cholesterol และ Triglyceride ต่ ากว่ากลุ่มอาชีพ
คู่เปรียบเทียบ  
วิพากษ์ การศึกษาครั้งนี้ยืนยันได้ว่าผู้มีกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจ าวัน ทั้งเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ หรือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ของที่อยู่อาศัยเป็นเงื่อนไขให้ต้องออกแรงกายเป็น
ประจ า ย่อมจะมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มากกว่าผู้
มีการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจ าวันน้อยกว่า 
โดยเฉพาะผลการตรวจเลือดชี้ว่ากลุ่มแรกมีปริมาณ
ไขมันในเลือด และ ไตรกรีเซอร์ไรด์ ต่ ากว่า แสดงว่า
การเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจ าวันช่วยเผา
ผลาญพลังงานได้มากกว่า เป็นผลให้มีความเสี่ยงต่อ



โรคไม่ติดต่อเรื้อรังน้อยลง อย่างไรก็ตามแม้จะไม่พบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญในทุกรายการ แต่มี
แนวโน้มว่ากลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายใน
ชีวิตประจ าวันมากกว่ามีผลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย และผลการตรวจทางเคมีเลือดดีกว่ากลุ่มที่
มีการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจ าวันน้อย  
ข้อเสนอเชิงนโยบาย  1) ควรมีการรณรงค์
สาธารณะเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยหลักฐาน
เชิงประจักษ์ว่ า  การมีกิจกรรมทางกายอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอในการประกอบอาชีพ หรือในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน  จะเป็นการสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายที่จ าเป็นต่อการมีสุขภาพดีของ
บุคคลกลุ่มอาชีพต่างๆ   และ 2) ส าหรับผู้มีอาชีพที่
มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อย ควรมีกระบวนการ
ส่งเสริมให้มีโอกาสท ากิจกรรมทางกายเพ่ิมขึ้น
ในช่วงระหว่างเวลาเวลาท างาน หรืหลังเลิกงานเป็น
การทดแทน 
 
Comparing of physical fitness and blood 

tests between people with related  

careers but different physical activities 

patterns    

 

Objective The purpose of this 

comparative study was to examine for the 

facts that the persons with physically 

active, according to their careers, supposed 

to show higher scores in health related 

fitness test and healthy blood components  

comparing to those physically inactive 

persons. 

Methodology Health related fitness  scores 

were collected through 4 test items; known 

as 1) waist circumstance  2) sit and reach 

for flexibility  3) sit-up 1 min. for muscular 

strength  and 4) steps test 3min. for 

cardiovascular endurance. Blood tests were 

conducted  for  Cholesterol , Triglyceride 

,BUN, Creatinine, and Blood sugar. 

Comparing blood tests and fitness scores 

between the groups of peoples with related 

career but different physical activities 

patterns; namely 1) public motorcyclist and 

tri-cyclist 2)bus drivers and bus conductors    

3) stationary police and traffic police  and 

4)national house residents on the 1
st 

floor 

and the 5
th 

floor. T-test for independent 

samples were conducted for significant 

different test.   

Results  Significant different  

revealed in health related fitness scores in 

some particular test item based on gender 

as followed : 1) Male; the tri-cyclist shown 

higher scores than motorcyclist in sit-up 

and step test ,where as the 5
th

floor resident 

perform better scores than the 1
st
foor  in sit-

up test. 2)Female; the tri-cyclist shown 

higher scores than the motorcyclist in sit-up 

test, and also the 5
th 

floor resident perform 

better scores than the 1
st
floor in step test. 

  Blood test were also found 

significant different between the physical 

active and  inactive careers as followed :1) 

Male; the tri-cyclist, bus conductors, and 

traffic police revealed lower Cholesterol 

than the public motorcyclist, bus drivers, 

and stationary police respectively. 

Meanwhile, the traffic police and the 

5
th

floor resident revealed lower 

Triglyceride than the stationary police and 

the 1
st
floor resident respectively.2) Female; 

the 5
th

floor resident revealed lower 

Cholesterol and Triglyceride than the 

1
st
floor resident. 

Discussion this study revealed us with 

the facts that those who having physically 

active in their daily routine life, either in 

careers or in physical environment, suppose 

to gain more physical fitness and stay 

healthy than those who less active in their 

life. Particularly, according to the finding ,  

the active group having  lower Cholesterol 

and Triglyceride than the inactive group 

leading to our conclusion that being active 

in routine life would be good enough for 

inducing energy expenditure via metabolic 

process and keep them being less risks of 

NCD illness. 

Suggestions 1) Giving public advocacy  

regarding health  benefits, in terms of 

health related physical fitness and blood 



components, out of routine  active living. 2) 

Promoting compensate exercise for those 

who having less movement in their own 

lifestyle. 

 
บทน าและวัตถุประสงค์ 

 ข้อมูลจากส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
กระทรวงสาธารณสุขปี พ.ศ. 2551 ระบุว่า คน
ไทยเป็นโรคเบาหวาน 3 ล้านคน, โรคความดัน
โลหิตสูง 10 ล้านคน,โรคหัวใจ 4 ล้านคนและโรค
หลอดเลือดในสมอง 5 แสนคน ซึ่ งต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพ่ือการรักษาผู้เจ็บป่วยดังกล่าวปีละ
มากกว่า 3 แสนล้านบาท นับเป็นภาระทางด้าน
สาธารณะสุขเป็นอย่างมาก   แม้ว่าการออกก าลัง
กายหรือการมีกิจกรรมทางกายอ่ืนๆ เป็นส่วน
หนึ่งในวิถีชีวิตของคนไทยได้และมีวิธีที่ง่าย อาทิ 
การเดินหรือการขี่จักรยาน แต่เมื่อสังคมมีความ
เปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านวิถีชีวิต ถิ่นที่อยู่อาศัย 
ตลอดจนการประกอบอาชีพ และการขยายตัว
ของสังคมเมืองที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว  คนไทย
ส่วนใหญ่หันมาใช้ระบบการคมนาคมและการ
เดินทางที่สะดวกสบายและลดระยะเวลาที่ใช้ใน
การเดินทาง เช่น จักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนตัว  
รถโดยสารสาธารณะ หรือยานพาหนะอ่ืน
ทดแทนการเดินและการขี่จักรยาน เป็นเหตุให้
ตกอยู่ในภาวะลดหรือขาดการออกก าลังกายที่
ควรจะเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวันไปโดยปริยาย  

ความพยายามที่จะด าเนินการเพ่ือส่งเสริม
ให้คนเดินหรือใช้จักรยานในชีวิตประจ าวันให้มาก
ขึ้นแทนการใช้รถยนต์หรือจักยานยนต์ รวมทั้ง รถ
โดยสารสาธารณะ จ าเป็นต้องมีข้อมูลพ้ืนฐานที่จะ
สามารถสร้างความเข้าใจร่วมกันกับทุกๆ ภาคส่วน 
อาทิ  ผลดีต่อสุขภาพของการเดินและการใช้
จักรยาน และความแตกต่างด้านสุขภาพระหว่างผู้

มีอาชีพที่ต้องเดินหรือมีกิจกรรมทางกายมากกว่า
คนในอาชีพอ่ืน โดยเฉพาะสมรรถภาพทางกายที่
สัมพันธ์กับสุขภาพและผลการตรวจทางเคมีเลือด 
เ พ่ืออธิบายว่ าการมีกิ จกรรมทางกายอย่าง
เพียงพอและต่อเนื่องจะส่งผลให้บุคคลมีสภาวะ
สุขภาพที่ดี โดยมีผลการทดสอบสมรรถภาพทาง
กายและผลเลือดเป็นหลักฐานยืนยัน ดังนั้นจึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องท าการวิจัยเพื่อค้นหาค าตอบ
ในประเด็นข้างต้นเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
วางแผนโครงการสนับสนุนให้ประชากรไทยใน
บริบทสังคมเมืองและชนบททั่วไปมีความเข้าใจที่
ถูกต้อง ตลอดจนเห็นประโยชน์ของการเดินหรือ
การขี่ จักรยานในชีวิตประจ าวันแทนการใช้
จักรยานยนต์หรือรถยนต์ให้มากขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพทาง

กายของกลุ่มอาชีพที่มีกิจกรรมทางกายต่างกัน 
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจทาง

เคมีเลือดของกลุ่มอาชีพที่มีกิจกรรมทางกายต่างกัน 
 
วิธีวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที ใช้ ในการวิจัย เลือก 5 

จังหวัดใหญ่เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่ในแต่ละภาคคือ 
กรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่ภาคกลาง 
เชียงใหม่ เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ ชลบุรีเป็น
ตัวแทนเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก นครราชสีมาเป็น
ตัวแทนเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภูเก็ตเป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่ภาคใต้ โดย 

1. ทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
บุคคลต่างหน้าที่ในอาชีพเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน  
กลุ่มตัวอย่างจังหวัดละ 100 คน โดย ทดสอบ
สมรรถภาพทางกายด้ วย เครื่ อ งมือ   Health 



Related Fitness Test คือ 1) วัดรอบเอว 2) นั่ง
งอตัวไปข้างหน้า  3)นอนยกตัว 1 นาที  4) ก้าวขึ้น-
ลง (3 นาที) ซึ่งออกแบบโดย สสส.  เฉพาะกลุ่มวัย  
ที่ท าการแบ่งกลุ่ม 8 กลุ่มๆ ละประมาณ 62-62 คน 
จับคู่อาชีพดังต่อไปนี้ 

- กลุ่มที่ 1 สามล้อถีบ กับ จักรยานยนต์
รับจ้างหรือสองแถวรับจ้าง (ในอาชีพสามล้อถีบ ได้
รวมเอาอาชีพปั่นรถสามล้อขายของ เช่น เข็นผลไม้ 
ขายข้าวแกง ขายไอศกรีม เป็นต้น ตลอดจนรถซา
เล้งรับจ้างขนของในตลาด อาชีพรับจ้างเข็นผักใน
ตลาด เนื่องจากอาชีพสามล้อถีบเป็นอาชีพที่หาได้
ยากในปัจจุบันและผู้ที่มีอาชีพนี้มีอายุเกินจาก
กลุ่มเป้าหมาย)  

- กลุ่มที่  2 คนขับรถเมล์ กับ กระเป๋า
รถเมล์   

- กลุ่มที่ 3 ต ารวจจราจร กับ ต ารวจใน 
สน.   

- กลุ่มที่ 4 ผู้อาศัยอยู่การเคหะชั้น 1 
กับ ผู้อาศัยอยู่การเคหะชั้น 5 (ชั้นสูงสุดของการ
เคหะบ้านเอื้ออาทรที่ต้องเดินขึ้น) 

2. ท าการเจาะเลือดจากกลุ่มตัวอย่างใน
กลุ่มอาชีพ (ข้อ 1) จังหวัดละ 20 คน 

 
   การวิเคราะห์ข้อมูล 
  คณะวิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับประมวลผลข้อมูลทาง
สถิติ โดยหาค่าหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation)  จ านวนร้อย
ละ และการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน โดยใช้ 
t-test for independent samples  
ผลการศึกษา 

การศึกษาเปรียบเทียบ สมรรถภาพทางกาย 
และผลการตรวจทางเคมีเลือดของประชาชน 4 คู่
กลุ่มอาชีพ ที่มีภาระหน้าที่ที่ต้องมีการเคลื่อนไหว
ร่างกายในการท างานแตกต่างกัน ระหว่าง 

กลุ่มที่ 1 สามล้อถีบ  กับ จักรยานยนต์
รับจ้างหรือสองแถวรับจ้าง   

กลุ่มท่ี 2 คนขับรถเมล์ กับ กระเป๋ารถเมล์   
กลุ่มที่ 3 ต ารวจจราจรกับ ต ารวจประจ า

สถานีต ารวจ   
กลุ่มที่ 4 ผู้อาศัยอยู่บ้านเอ้ืออาทร การ

เคหะแห่งชาติ ชั้น 1 กับ  ชั้น 5   
       ผลการเปรียบเทียบภายในกลุ่มอาชีพ ปรากฏ
ดังนี้ 
   1. ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
    การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายที่
สัมพันธ์กับสุขภาพ (Health Related   Fitness) 
ปรากฏผลดังนี้  

1.1 อัตราการเต้นชีพจรขณะพักของกลุ่ม
ตัวอย่างเพศชาย   กลุ่มอาชีพที่ 4 มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.01 ส่วนอีก 3 
กลุ่มอาชีพไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนเพศหญิง ทั้ง 
4 กลุ่มอาชีพ ไม่แตกต่างกัน 

1.2 ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว และคลาย
ตัว ทั้ง 4 กลุ่มอาชีพ ทั้งเพศชายและหญิง ไม่
แตกต่างกัน  

1.3 วัดรอบเอวทั้ง 4 กลุ่มอาชีพ ทั้งเพศชาย
และหญิง ไม่แตกต่างกัน 

1.4 ความยื ดหยุ่ น ของข้ อต่ อ และล า ตั ว 
(แบบทดสอบ นั่งงอตัวไปข้างหน้า) ในเพศชายทั้ง 
4 กลุ่มอาชีพไม่แตกต่างกัน ในเพศหญิง กลุ่ม
อาชีพที่  1 และ 3 มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และ 0.05 



ตามล าดับ ส่วนกลุ่มอาชีพที่ 2 และ 4 ไม่แตกต่าง
กัน 

1.5 ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (แบบทดสอบ 
นอนยกตัว 1 นาที) ในเพศชาย  เฉพาะกลุ่มอาชีพ
ที่ 4  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  ในเพศหญิง เฉพาะกลุ่มอาชีพที่ 1 
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  นอกนั้นไม่แตกต่างกัน 

1.6 ความอดทนของระบบหัวใจและหลอด
เลือด (แบบทดสอบ ก้าวขึ้น-ลง 3 นาที)ในเพศชาย 
เฉพาะกลุ่มอาชีพที่ 1  มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  เพศหญิง กลุ่ม
อาชีพที่ 4 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน  นอกนั้นไม่แตกต่างกัน  
    2.  ผลการตรวจเลือด 

    ท าการตรวจเลือดกลุ่มตัวอย่าง จังหวัดละ20
คน จาก4กลุ่มอาชีพ วิเคราะห์เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างคู่ในกลุ่มอาชีพ จ าแนกตามเพศ 
พบว่า  
 เพศชาย รายการโคเลสเตอรอล (Cholesterol)  
ในกลุ่มอาชีพที่ 1, 2 และ 3 มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001,0.01 และ 
0.05 ตามล าดับ 
  -  รายการไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) 
ในกลุ่มอาชีพที่  4และ 3 มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และ 0.01 
ตามล าดับ  
  -  รายการ ครีเอทินีน (Creatinine) ในกลุ่ม
อาชีพที่  3 และ 4 มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  -  รายการน้ าตาลในเลือด  (Sugar) ในกลุ่ม
อาชีพที่ 3 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  

  -  รายการระดับไนโตรเจนในเลือด (BUN) 
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  
 เพศหญิง  เฉพาะในกลุ่มอาชีพที่ 4  มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ในรายการโคเลสเตอรอล (Cholesterol) และไตร
กลีเซอไรด์ (Triglyceride) และแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในรายการระดับ
ไนโตรเจนในเลือด (BUN) และ รายการครีเอทินีน 
(Creatinine)  ส่วนรายการน้ าตาลในเลือด (Sugar) 
ไม่แตกต่างกัน  
 
สรุปผล 
 ผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มอาชีพที่
มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจ า มี
แนวโน้มว่าจะมีสมรรถภาพทางกายด้านความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความอดทนของระบบหัวใจ
และหลอดเลือด และผลการตรวจทางเคมีเลือด
โดยเฉพาะโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ ดีกว่า
กลุ่มอาชีพที่ ไม่ค่อยมีกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ร่างกาย 
 
อภิปรายผล/ข้อเสนอแนะ 
 1.  เปรียบเทียบสมรรถภาพทางกาย และผล
การตรวจทางเคมีเลือดของประชาชน 4 กลุ่ม
อาชีพ ที่ มีภาระหน้าที่ที่ต้องมีการเคลื่อนไหว
ร่างกายในการท างานแตกต่างกัน   

การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกาย
ของของกลุ่มอาชีพที่มีภาระหน้าที่ที่ต้องมีการ
เคลื่อนไหวร่างกายในการท างานแตกต่างกัน  กลุ่ม
ตัวอย่างอยู่ในช่วงอายุ  17-59  ปี ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1   กลุ่มที่ 1) จักรยานยนต์รับจ้างหรือสอง
แถวรับจ้าง กับ สามล้อถีบ   กลุ่มที่ 2) คนขับ
รถเมล์ กับ กระเป๋ารถเมล์    กลุ่มที่ 3)  ต ารวจ



ประจ าสถานีต ารวจ  กับ ต ารวจจราจร   กลุ่มที่ 4) 
ผู้อาศัยอยู่บ้านเอ้ืออาทร การเคหะแห่งชาติ ชั้น 1 
กับ ชั้น 5  จากพ้ืนที่ 5 จังหวัดๆ ละ 100 คนรวม 
500 คน  

ในกลุ่มอาชีพที่ 1 เนื่องจากอาชีพสามล้อ
ถีบเป็นอาชีพที่หาได้ยากในปัจจุบัน และผู้ที่มีอาชีพ
นี้มีอายุเกินจากกลุ่มเป้าหมาย และ มีแต่เพศชาย  
ผู้วิจัยจึงท าการเก็บข้อมูลจากผู้มีอาชีพที่มีลักษณะ
การเคลื่อนไหวร่างกายในการประกอบอาชีพแบบ
เดียวกันมาทดแทนอาชีพสามล้อถีบ ได้แก่ อาชีพ
ปั่นรถสามล้อขายของ เช่น ขายผลไม้ ขายข้าวแกง 
ขายไอศกรีม  และคนถีบรถซาเล้งรับจ้างขนของใน
ตลาด มารวมอยู่ในกลุ่มนี้  และเมื่อพิจารณาถึง
ลักษณะการท างานของแต่ละกลุ่มอาชีพ จะเห็นได้
ว่ามีความแตกต่างกัน แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ 
คือ กลุ่มอาชีพที่มีการเคลื่ อนไหวร่างกายขณะ
ท า ง านน้ อยกว่ า  ได้ แก่  ผู้ ที่ ป ร ะกอบอาชี พ
จักรยานยนต์รับจ้างหรือสองแถวรับจ้าง  คนขับ
รถเมล์  ต ารวจประจ าสถานีต ารวจ  ผู้อาศัยอยู่บ้าน
เอ้ืออาทรฯชั้น 1 อีกกลุ่มหนึ่ ง เป็นผู้มีอาชีพที่    
อณุมาณได้ว่า น่าจะมีการเคลื่อนไหวใช้แรงกาย
ขณะท างานมากกว่า  ได้แก่ ผู้ที่ประกอบอาชีพสาม
ล้อถีบ (หรืออาชีพอ่ืนที่ต้องใช้แรงกายลักษณะ
เดียวกัน) กระเป๋ารถเมล์  ต ารวจจราจร และ ผู้
อาศัยอยู่บ้านเอื้ออาทร ชั้น 5 

ผลการทดสอบ ด้านอัตราการเต้นของหัวใจ
ขณะพัก ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะ
หั ว ใ จคลายตั ว  ซึ่ ง เป็ นตั วบ่ งชี้ เ บื้ อ งต้ นของ
สมรรถภาพการท างานของหัวใจ อันเป็นผลจากการ
ที่หัวใจได้ท างานหนักขึ้นกว่าปกติขณะมีกิจกรรม
ทางกาย ในชี วิ ตประจ า วั น  หรื อขณะมี ก า ร
เคลื่อนไหวออกแรงในการท างานในแต่ละวัน   
พบว่ากลุ่มอาชีพที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายขณะ

ท างานน้อย และ กลุ่มอาชีพที่มีการเคลื่อนไหวใช้
แรงกายขณะท างานมากกว่า  ทั้งเพศชายและหญิง
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  และทั้ งหมดมี
ค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักและ ความ
ดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ  โดยเฉพาะค่าความดัน
โลหิตขณะหัวใจบีบตัวและคลายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี 
แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มอาชีพมีภาวะสุขภาพ
ด้านการท างานของหัวใจและการไหลเวียนโลหิตใน
ระดับที่ดี ทั้งนี้อธิบายได้ว่าทุกกลุ่มอาชีพมีกิจกรรม
ทางกายในวิถีชีวิตเพียงพอที่จะส่งผลให้กล้ามเนื้อ
หัวใจแข็งแรงและหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นตัวดี
ขณะเลือดถูกสูบฉีดผ่านไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆทั่ว
ร่างกาย โดยไม่มีสัญญาณของภาวะความดันโลหิต
สูง กิจกรรมทางกายดังกล่าวนอกจากจะเกิดจาก
การใช้แรงกายท างานส าหรับกลุ่มอาชีพที่จัดว่ามี
การเคลื่อนไหวร่างกายขณะท างานมากกว่า ได้แก่ 
อาชีพสามล้อถีบ (หรืออาชีพอ่ืนที่ต้องใช้แรงกาย
ลักษณะเดียวกัน) กระเป๋ารถเมล์  ต ารวจจราจร 
และ ผู้อาศัยอยู่บ้านเอ้ืออาทร ชั้น 5 นั้นแล้ว ใน
กลุ่มอาชีพที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายขณะท างาน
น้อยกว่า  ได้แก่ กลุ่มอาชีพจักรยานยนต์รับจ้างหรือ
สองแถวรับจ้าง  คนขับรถเมล์  ต ารวจประจ าสถานี
ต ารวจ  ผู้อาศัยอยู่บ้านเอ้ืออาทรฯชั้น 1 อาจมี
โอกาสท ากิจกรรมทางกายด้วยการออกก าลังกาย
เมื่อมีเวลาว่างหลังเสร็จสิ้นภาระกิจการท างานแต่
ละวัน ซึ่งถือว่าเป็นการท ากิจกรรมทางกายทดแทน 
(Compensated Physical Activity) จากการที่ไม่
สู้จะได้ใช้แรงกายมากนักในช่วงเวลาที่ปฏิบัติภารกิจ
ประจ าวัน   
ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย   

 รายการทดสอบวัดรอบเอว ที่พบว่า ทั้ง 
4 กลุ่มอาชีพที่ต้องการศึกษาเปรียบเทียบ ทั้งเพศ
ชายและหญิง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ และมี



ค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติ แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างทุก
กลุ่มอาชีพไม่มีภาวะอ้วน เนื่องจากมีระดับของ
กิจกรรมทางกายทั้งในการประกอบอาชีพและในวิถี
ชีวิตปกติสูงเพียงพอที่จะเกิดภาวะสมดุล ระหว่าง
การรับประทานอาหารและการเปลี่ยนพลังงานจาก
อาหารมาเป็นพลังงานในการท ากิจกรรมทางกาย 

 รายการทดสอบนั่งงอตัวข้างหน้า ซึ่ง
ทดสอบความอ่อนตัว หรือความยืดหยุ่นของล าตัว 
ในเพศชายไม่พบความแตกต่างกัน  แต่พบว่าใน 
เพศหญิงกลุ่มอาชีพที่ 1 คือรถจักรยานยนต์รับจ้าง
หรือสองแถวรับจ้าง กับ สามล้อถีบ   และกลุ่ม
อาชีพที่ 3 คือ ต ารวจจราจร กับต ารวจประจ า
สถานีต ารวจ  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยพบว่า กลุ่มอาชีพมอเตอร์ไซด์รับจ้าง
หรือสองแถวรับจ้างมีความอ่อนตัวมากกว่ากลุ่ม
อาชีพสามล้อถีบ (p=0.000) และกลุ่มอาชีพต ารวจ
ประจ าสถานีต ารวจ  มีความอ่อนตัวมากกว่ากลุ่ม
อาชีพต ารวจจราจร (p=0.16)  แสดงว่าในเพศหญิง
ที่ประกอบอาชีพที่ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวร่างกาย
ขณะท างาน (Physically Inactive) กลับจะมีความ
อ่อนตัวหรือความยืดหยุ่นของล าตัวดีกว่าผู้ประกอบ
อาชีพที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายขณะท างาน 
(Physically Active) ทั้งนี้เนื่องมาจากอาชีพสามล้อ
ถีบและต ารวจจราจรต่าง เป็นอาชีพที่ ต้องใช้
กล้ามเนื้อหลังและขามากในการยืน เดิน หรือ ออก
แรงถีบขา  ท าให้เกิดอาการตึงรั้งของกล้ามเนื้อหลัง
และขามากกว่าผู้ที่ไม่ค่อยได้ใช้งานกล้ามเนื้อส่วน
ดังกล่าว ครั้นเมื่อต้องออกแรงกล้ามเนื้อส่วนนั้น
ติดต่อกันเป็นเวลานานกล้ามเนื้อจะพัฒนาเป็น
ความแข็งแรง (Muscular Strength) ขณะเดียวกัน
ถ้าไม่ได้ท าการยืดเหยียดล าตัวและข้อต่อต่างๆอย่าง
สม่ าเสมอก็จะเกิดภาวะตึงตัวของกล้ามเนื้อ เป็น
เหตุให้ความยืดหยุ่นของล าตัวเสียไป 

 ในรายการทดสอบนอนยกตัว 1 นาที  
ซึ่งเป็นการทดสอบสมรรถภาพด้านความแข็งแรง
และความอดทนเฉพาะส่วน(Specific Strength-
endurance) ของกล้ามเนื้อท้อง และกล้ามเนื้อขา 
พบว่า ในกลุ่มอาชีพที่ 1  มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ทั้งเพศชาย และหญิง โดยกลุ่ม
อาชีพสามล้อถีบ (และอาชีพอ่ืนที่มีลักษณะการ
ท างานที่ต้องออกแรงท างานโดยใช้กล้ามเนื้อท้อง
และกล้ามเนื้อขาเหมือนกัน)  มีความแข็งแรงและ
ความอดทนของกล้ามเนื้อมากกว่ากลุ่มอาชีพ
รถจักรยานยนต์ รับจ้ า งหรือสองแถวรับจ้ า ง 
(p=0.000 และ 0.027 ) โดยกลุ่มแรกสามารถท า
การทดสอบลุกนั่ง (นอนยกตัว) ภายใน 1 นาทีซึ่ง
ต้องใช้กล้ามเนื้อท้อง และกล้ามเนื้อขา ได้จ านวน
ครั้งมากกว่ากลุ่มหลัง   ขณะที่กลุ่มอาชีพที่ 4  เพศ
ชาย ผู้อาศัยอยู่บ้านเอ้ืออาทร การเคหะแห่งชาติ 
ชั้น5 มีความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ
ท้องและกล้ามเนื้อขามากกว่าผู้อาศัยอยู่บ้านเอ้ือ
อาทร การเคหะแห่งชาติ  ชั้น 1 (p=0.011) เช่นกัน  
แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพ หรือมีที่อยู่อาศัย
ที่ต้องมีการเคลื่อนไหวออกแรงกายมากกว่าในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน  จะมีความแข็งแรงและความ
อดทนของกล้ามเนื้อมากกว่าผู้ประกอบอาชีพหรือมี
ที่อยู่อาศัยที่ต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยกว่า 
ทั้งนี้อธิบายได้ว่า อาชีพสามล้อถีบ (หรือผู้มีอาชีพที่
ต้องออกแรงท างานในลักษณะเดียวกัน) เป็นอาชีพ
ที่ต้องใช้กล้ามเนื้อท างานในลักษณะที่ต้องออกแรง
กระท ากับแรงต้าน ตามหลักของการฝึกด้วยแรง
ต้านทาน (Resistance Training) โดยมีน้ าหนักของ
สามล้อเองและน้ าหนักบรรทุกบนสามล้อ (หรือ
พาหนะอ่ืน) เป็นแรงต้าน ลักษณะการท างาน
ดั งกล่ าว เมื่ อ ได้ท าอย่ า งต่อเนื่ องก็จะน า ไปสู่
พัฒนาการด้านความแข็งแรงและความอดทนของ



กล้ามเนื้อ เป็นไปตามทฤษฎีทางสรีรวิทยาว่าด้วย
ผลของการฝึก (Training Effects) ที่ว่าถ้าท าการ
ฝึกหรือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องย่อมส่งผลให้ เกิด
พัฒนาการทางสมรรถภาพทางกายตรงตามที่ฝึกมา
นั้น ในที่นี้คือเกิดพัฒนาการของสมรรถภาพทาง
กายด้านความแข็ งแรงและความอดทนของ
กล้ามเนื้อส่วนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการท างานของ
ผู้ประกอบอาชีพสามล้อถีบและอาชีพที่คล้ายคลึง
กัน  ส าหรับผู้อาศัยอยู่บ้านเอ้ืออาทร การเคหะ
แห่งชาติ ชั้น 5  มีความจ าเป็นต้องออกแรงกายใน
การเดินขึ้น-ลงอาคาร 5 ชั้นหลายเที่ยวในแต่ละวัน
และต้องปฏิบัติซ้ าๆเช่นนั้นอย่างต่อเนื่องเป็น
เวลานาน ซึ่งการเดินขึ้น-ลงบันไดด้วยความสูง 5 
ชั้นนั้น เป็นการท างานในลักษณะต้องออกแรง
กระท ากับแรงต้านเช่นเดียวกัน โดยมีน้ าหนักตัว
และแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงต้าน การที่ต้อง
ออกแรงกระท ากับแรงต้านสะสมและต่อเนื่องย่อม
ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยชั้น 5 มีความแข็งแรงและความ
อดทนของกล้ามเนื้อดีกว่าผู้อยู่อาศัยชั้น 1 

 ส่วนรายการทดสอบก้าวขึ้น-ลง 3 นาที 
เป็นการทดสอบสมรรถภาพด้านความอดทนแอโร
บิค (Aerobic Endurance) ของระบบหัวใจและ
การไหลเวียนโลหิต (Cardiovascular Endurance) 
พร้อมๆกับความอดทนของกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนขา 
(Muscular Endurance) พบว่า เพศชาย ในกลุ่ม
อาชีพที่ 1 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ระหว่าง ผู้มีอาชีพสามล้อถีบ(และอาชีพอ่ืนที่มี
ลักษณะการท างานที่ต้องอาศัยความอดทนฯ
เหมือนกัน) กับ อาชีพรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือ
สองแถวรับจ้าง โดยกลุ่มแรกมีความอดทนของ
ระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิตและความอดทน
ของกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนขามากกว่ากลุ่มหลัง 
(p=0.000) ทั้งนี้ เพราะลักษณะอาชีพสามล้อถีบ

และอาชีพอ่ืนที่ต้องถีบรถถีบเป็นประจ า เป็นการ
ท างานของร่างกายแบบแอโรบิค การปฏิบัติ
กิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลานานจึงท าให้มีพัฒนาการ
ด้านความอดทนแบบแอโรบิค ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎี
ทางสรีรวิทยาว่าด้วยผลของการฝึก (Training 
Effects) เช่นเดียวกัน  ขณะที่พบว่าในเพศหญิง 
กลุ่มอาชีพที่ 4 ผู้อาศัยอยู่บ้านเอ้ืออาทร การเคหะ
แห่งชาติ ชั้น 5  มีความอดทนของระบบหัวใจและ
การไหลเวียนโลหิตและความอดทนของกล้ามเนื้อ
เฉพาะส่วนขา มากกว่าผู้อาศัยอยู่บ้านเอ้ืออาทร 
การเคหะแห่งชาติ ชั้น 1 (p=0.011) ด้วยเหตุผล
เดียวกันคือ ผู้อยู่ชั้น 5 ต้องมีการออกแรงก้าวขึ้น-
ลงบันไดอาคารถึง 5 ชั้นเป็นประจ า ซึ่งการก้าวขึ้น
บันไดถือเป็นลักษณะของการท างานที่ช่วยเพ่ิม
สมรรถภาพด้านความอดทนของหัวใจและความ
อดทนเฉพาะส่วนขาได้ดีที่สุด ดังจะเห็นได้จากการ
ก าหนดโปรแกรมการฝึกนักกีฬาที่ต้องการสร้าง
เสริมสมรรถภาพด้านนี้ โค้ชจะก าหนดให้นักกีฬาวิ่ง 
หรือเดินขึ้นบันได หรือขึ้นอัฒจันทร์ในสนามกีฬา
ด้วยความสูง 10 ถึง 15 ขั้น วันละหลายเที่ยวเพ่ือ
เสริมสมรรถภาพด้านความอดทนของระบบหัวใจ
และการไหลเวียนโลหิต พร้อมกับความอดทน
กล้ามเนื้อขา ที่มีความจ าเป็นต้องใช้ในขณะท าการ
แข่งขันกีฬา  

จากผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
โดยรวมจะ เห็ น ได้ ว่ า  ผู้ มี อ าชีพที่ ต้ อ งมี กา ร
เคลื่ อนไหวร่ า งกายขณะท างาน (Physically 
Active) อยู่เสมอ  จะมีสมรรถภาพทางกายด้าน
ความแข็งแรงและความอดทนของร่างกายดีกว่า
กลุ่มอาชีพที่ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวร่างกายขณะ
ท างาน (Physically Inactive) และเป็นข้อบ่งชี้ได้
ว่าผู้มีอาชีพที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจ า 
ย่อมมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 



(NCD) น้อยกว่าผู้มีอาชีพที่ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว
ร่างกาย หรือมีอาชีพนั่ งอยู่กับที่  (Sedentary) 
นานๆ เพราะการเคลื่อนไหวร่างกายในการท างาน
ถือเป็นการมีกิ จกรรมทางกายอย่างต่อเนื่ อง 
ก่อให้เกิดการเผาผลาญพลังงานอย่างสมดุล จึงไม่มี
พลังงานที่ได้จากอาหารที่รับประทานเข้าไปเหลือ
เก็บไว้ในร่างกายในรูปไขมัน ดังนั้นจึงยืนยันได้ว่าผู้มี
อาชีพนั่งอยู่กับที่นานๆ จ าเป็นที่จะต้องหาทางมี
กิจกรรมทางกายทดแทนในรูปแบบอื่น เช่นการออก
ก าลังกาย หรือเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ (Exercise or 
Sports for Health) ในช่วงเวลาว่างอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อน าพลังงานที่ก าลังจะสะสมเป็นไขมัน
ในร่างกายออกมาใช้  ซึ่งเป็นการขจัดสาเหตุหลัก
ของโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอ่ืนๆตามมา  
 2. ผลการตรวจทางเคมีเลือด 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของผลการตรวจทางเคมีเลือดใน 4 กลุ่มอาชีพ ซึ่ง
แบ่งออกเป็นกลุ่มอาชีพที่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย
ขณะท างาน (Physically Active) และ กลุ่มอาชีพ
ที่ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวร่างกายขณะท างาน 
(Physically Inactive)  จ าแนกตามเพศ  พบว่า ใน
เ พ ศ ช า ย  ร ะ ดั บ โ ค เ ล ส เ ต อ ร อ ล ใ น เ ลื อ ด 
(Cholesterol) ของกลุ่มอาชีพที่มีกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวร่างกายขณะท างาน ต่ ากว่า กลุ่มอาชีพที่
ไม่ค่อยมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย นั่นคือ 
กลุ่มอาชีพที่ต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายขณะ
ท างาน คือ อาชีพสามล้อถีบ (และอาชีพอ่ืนที่มี
ลักษณะการท างานเหมือนกัน) อาชีพกระเป๋ารถเมล์ 
และต ารวจจราจร มีระดับโคเลสเตอรอลในเลือด 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ คือไม่เกิน 200 mg/dl และต่ า
กว่า ผู้มีอาชีพรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือสองแถว
รับจ้าง อาชีพคนขับรถเมล์ และอาชีพต ารวจประจ า
สถานีต ารวจ ตามล าดับ  ขณะเดียวกันก็ยังพบว่า 

ระดับไทรกรีเซอไรด์ (Triglyceride) ของกลุ่มอาชีพ
ต ารวจจราจร และผู้อาศัยอยู่บ้านเอ้ืออาทร การ
เคหะแห่งชาติ ชั้น5 อยู่ในเกณฑ์ปกติ คือไม่เกิน 
150 mg/dl และต่ ากว่า ต ารวจประจ าสถานีต ารวจ 
และผู้อาศัยอยู่บ้านเอื้ออาทร การเคหะแห่งชาติ ชั้น
1 ตามล าดับ  ผลการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีเลือดนี้
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้มีอาชีพที่ต้องมีกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวร่างกายมากกว่า จะสามารถน าเอาไขมัน
ที่เก็บสะสมในร่างกายในรูปโคเลสเตอรอล และไทร
กรีเซอไรด์ เข้ามาสู่กระบวนการเมตาบอลิก เพ่ือ
สร้างพลังงานในขณะที่ท างานในอาชีพนั้นๆได้
มากกว่า จึงเป็นผลดีต่อการป้องกันภาวะเสี่ยงจาก
การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ดีกว่ากลุ่มอาชีพที่มี
กิ จ ก ร รม กา ร เ ค ลื่ อ น ไห ว ร่ า ง ก าย น้ อ ย กว่ า  
นอกจากนั้นผลการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีเลือดยัง
พบว่า ในเพศหญิง ที่อาศัยอยู่บ้านเอ้ืออาทร การ
เคหะแห่งชาติ ชั้น5 มีระดับ โคเลสเตอรอล และ
ไทรกรีเซอไรด์ อยู่ในเกณฑ์ปกติ และต่ ากว่า ผู้ที่
อาศัยอยู่บ้านเอ้ืออาทร การเคหะแห่งชาติ ชั้น1 ซึ่ง
เป็นการยืนยันว่าผู้มีที่อยู่อาศัยที่ต้องมีกิจกรรมทาง
กายในชีวิตประจ าวันด้วยการเดินขึ้น-ลงบันได เป็น
ประจ า จะส่งผลให้ร่างกายได้น าเอาไขมันทั้ง 2 
กลุ่มดังกล่าว เข้ามาสู่กระบวนการเมตาบอลิค เพ่ือ
สร้างเป็นพลังงานขณะก้าวขึ้น-ลงบันไดในแต่ละวัน 
ช่วยให้ลดภาวะเสี่ยงจากการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน 
  โดยสรุป กล่าวได้ว่า กลุ่มอาชีพที่มีการ
เคลื่ อนไหวร่ า งกายขณะท างาน (Physically 
Active) จะมีค่าเฉลี่ยระดับไขมันในเลือด ในรูป
โคเลสเตอรอล และไทรกรีเซอไรด์ อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ  และ 
การเกิดการอุดตันของหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจ 
หรือ การแข็งตัวของหลอดเลือดทั่วร่างกายซึ่งเป็น



สาเหตุของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ขณะที่กลุ่ม
อาชีพที่ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวร่างกายขณะท างาน 
(Physically Inactive) เป็นผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการ
เป็นโรคหัวใจ หลอดเลือดแดงแข็งตัวน าไปสู่โรค
ความดันโลหิตสูง รวมไปถึงโรคเบาหวาน และโรคที่
เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการเมตาบอลิค (Metabolic 
Syndrome) ในอนาคต 
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