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บทคัดย่อ
ระดับกิจกรรมทางกายเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ส่งผลต่ อความสามารถในการทรงตัวในขณะยืนในวัยรุ่น หลักฐานจาก
งานวิจัยที่ผ่านมารายงานว่านักกีฬาที่ฝึกซ้ อมกีฬามีความสามารถในการทรงตัวดีกว่าวัยรุ่นที่ไม่ใช่นักกีฬา นอกจากนี้ การ
ใช้ อุปกรณ์ส่ ือสารในโลกสังคมออนไลน์ และการแข่ งขันทางการศึกษาสูงทาให้ วัยรุ่น อยู่ ในท่านั่งเป็ นเวลานานและมี
แนวโน้ มของการทากิจกรรมทางกายลดลง งานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทรงตัวในวัยรุ่นที่มีกิจกรรมทางกาย
ต่างกันยังมีจากัด การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบความสามารถในการทรงตัวในวัยรุ่นที่มกี จิ กรรมทางกาย
มากและน้ อยโดยการยืนบนขาข้ าเดียวบนพื้ นราบและบนแผ่ นโฟม อาสาสมัคร 101 คน อายุ เฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 14.6±1.4 ปี ได้ รับการประเมินระดับการมีกจิ กรรมทางกายโดยใช้ แบบสอบถามการมีกจิ กรรมทางกายใน 7
วันที่ผ่านมา อาสาสมัครที่มีกิจกรรมทางกายน้ อยกว่า 600 MET ต่อสัปดาห์ได้ รับการจัดให้ อยู่ในกลุ่มที่มีกิจกรรมทาง
กายน้ อย อาสาสมัครได้ รับการทดสอบความสามารถด้ านการทรงตัวขณะยืนขาเดียวหลับตาและลืมตาบนพื้นราบและพื้น
โฟม 6 สถานการณ์ ๆ ละ 3 ครั้ง แล้ วเลือกเวลาที่มากที่สดุ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่มีกจิ กรรมทางกายมากยืนทรงตัว
บนขาข้ างเดียวในทุกสถานการณ์ได้ นานกว่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.02) เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลในกลุ่มเดียวกัน ขณะ
หลั บตาอาสาสมั ค รยื น บนพื้ นราบได้ น านกว่ า เมื่ อยื น บนแผ่ น โฟมอย่ า งมีนั ย ส าคั ญ ทางสถิติ (p<0.001) และเมื่อ
เปรียบเทียบขณะยืนบนแผ่นโฟม อาสาสมัครยืนลืมตาได้ เวลามากกว่ าหลับตาอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.001)
สรุปผลการศึกษาได้ ว่า อาสาสมัครที่มรี ะดับกิจกรรมทางกายมากกว่า 600 MET ต่อสัปดาห์ทรงตัวในท่ายืนขาเดียวในทุก
สถานการณ์ได้ ดกี ว่ากลุ่มที่มกี จิ กรรมทางกายน้ อย และเมื่อยืนบนพื้นโฟมข้ อมูลทางสายตาสามารถช่วยในการทรงตัวในท่า
ยืนขาเดียวได้
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Abstract
Level of physical activity is one factor affecting control in standing posture in adolescents. Evidence from
previous studies reported that adolescents who were athletes displayed better postural control performance than nonathletes group. Moreover, using social media and high competitive education lead to prolonged sitting and
adolescents tend to have reducing physical activity. Evidence regarding postural control in adolescents who
performed different levels of physical activity is still limited. So the objective of this study was to compare postural
control between adolescents who were physical active and sedentary using a foam balance pad and standing on firm
surface. One hundred and one participants with mean age ± SD of 14.6 ± 1.4 years were recruited and their level
of physical activity during the previous 7 days were recorded. The participants who had MET scores less than 600
MET per week were classified as a sedentary group. Six conditions of standing on one leg with eyes-closed and
eyes-open on firm surface and a foam pad were examined and the best times of three trials were recorded. Results
found that the physical active group performed significantly better unipedal standing than the sedentary group
(p<0.02) in all conditions. When analyzing within group, participants stood with their eyes closed on the firm
surface longer than that on a foam pad (p<0.001), and standing on a foam pad with eyes-open longer than that
with eyes-closed (p<0.001). In conclusion, participants in the physical active group performed unipedal standing
postural control significantly better than those in the sedentary group. When standing on unstable surface like a
foam pad, visual information can help to maintain postural control in one-leg standing.
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