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Background Student who wear tight student uniforms can contribute to poor

pulmonary function and chest expansion.

Objective To compare pulmonary function and chest expansion between

female students wearing untight student uniforms and female

students wearing tight student uniforms.

Design Comparative study.

Setting Department of Physical Therapy, Faculty of Allied Health Sciences,

Naresuan University.

Materials and Methods The students were divided into 2 groups: those wearing untight

student uniforms (n = 15), and those wearing tight student

uniforms (n = 15). Researchers tested the participants’ pulmonary

function by spirometer and compared the results of the 2 sample

groups.
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Results The results indicated that students wearing tight student uniforms

had statistically significant (p <0.05) lower pulmonary function

values than students wearing untight student uniforms. Tidal

volume of those wearing tight student uniforms were lower than

students wearing untight student uniforms (512.66, 726.66 ml,

respectively), Slow vital capacity was 35.66 and 41.06,

respectively, Forced vital capacity was 42.73 and 51.86,

respectively, and chest expansion was 2.67 and 3.48 cm,

respectively) (p <0.05).

Conclusion These results indicate that wearing tight uniforms for long period

of time affects the efficiency of pulmonary function of the students

and causes low chest expansion.

Keywords Pulmonary function, chest expansion, student uniforms, tidal

volume, slow vital capacity, forced vital capacity.
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สมถวิล, โอปอร์ วีรพันธุ์. การเปรียบเทียบสมรรถภาพการทำงานของปอดระหว่างนิสิต

ที่ไม่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปกับนิสิตที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป. จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2557 ก.ค. – ส.ค.;

58(4): 433 - 42

เหตุผลของการทำวิจัย นิสิตที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปอาจทำให้สมรรถภาพปอดและการขยายตัว

ของทรวงอกลดลง

วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพปอดและการขยายตัวของทรวงอกของ

นิสิตหญิงระหว่างนิสิตที่ไม่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปกับนิสิตที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป

รูปแบบการวิจัย การวิจัยเชิงเปรียบเทียบ

สถานที่ทำการศึกษา ภาควชิากายภาพบำบดั คณะสหเวชศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร

ตัวอย่างและวิธีการศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ นิสิตที่ไม่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป (15 คน) และนิสิต

ที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป (15 คน) จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยทดสอบ

สมรรถภาพปอด ด้วยเครื่อง spirometer หลังจากนั้นนำค่าที่ได้จาก

การทดสอบสมรรถภาพปอดของทัง้ 2 กลุม่มาเปรยีบเทยีบกนั

ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มนิสิตที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปมีสมรรถภาพปอดต่ำกว่ากลุ่มนิสิต

ที่ไม่ใส่เสื ้อนิสิตรัดรูปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <0.05) ดังนี้

ค่า tidal volume ของกลุ่มนิสิตที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปต่ำกว่ากลุ่มนิสิต

ที่ไม่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป (512.66 และ 726.66 มิลลิลิตร ตามลำดับ)

ค่า slow vital capacity ของกลุ่มนิสิตท่ีใส่เส้ือนิสิตรัดรูปต่ำกว่ากลุ่มนิสิต

ทีไ่ม่ใส่เสือ้นสิิตรดัรปู (35.66 และ 41.06 ตามลำดบั) คา่ forced vital

capacity ของกลุ่มนิสิตที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปต่ำกว่ากลุ่มนิสิตที่ไม่ใส่เสื้อ

นิสิตรัดรูป (42.73 และ 51.86 ตามลำดับ) และยังพบว่าค่าการขยายตวั

ของทรวงอก (chest expansion) ของกลุ่มนิสิตท่ีใส่เส้ือนิสิตรัดรูปต่ำกว่า

กลุ่มนิสิตที่ไม่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <0.05)

(2.67 และ 3.48 มิลลิลิตร ตามลำดบั)

สรุป การสวมใส่เสื ้อนิสิตที ่ร ัดรูปติดต่อกันเป็นประจำจะส่งผลทำให้

สมรรถภาพปอด และการขยายตวัของทรวงอกลดตำ่ลง

คำสำคัญ สมรรถภาพปอด, การขยายตวัของทรวงอก, เสือ้นสิิต, tidal volume,

slow vital capacity, forced vital capacity.
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มนุษย์เราทราบถึงความสำคัญของการหายใจ

เป็นอย่างดีว่ามีความสำคัญมากน้อยเพียงใดเพราะถ้า

คนเราไมมี่การหายใจกไ็ม่สามารถมชีีวิตอยู่ได้   การหายใจ

จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการมีชีวิตอยู่รอดของมนุษย์

การหายใจของมนุษย์จำเป็นต้องใช้ก๊าซออกซิเจนและ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการหายใจเป็นสำคัญ เพราะ

ร่างกายของเราแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนจากสิ่งแวดล้อม

เข้าสู ่ระบบเลือดในร่างกาย และแลกเปลี ่ยนเอาก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ออกจากระบบเลือดออกสู่สิ่งแวดล้อม

เป็นวัฏจักรไปเรื่อย ๆ ไม่มีสิ้นสุด ซึ่งก๊าซออกซิเจนที่ได้

จากการหายใจเขา้จะถกูนำไปใชป้ระโยชนใ์นปฏกิริิยาเคมี

ของกระบวนการตา่ง ๆ  ภายในรา่งกาย ไดแ้ก ่กระบวนการ

เผาผลาญอาหารเพื ่อให้เกิดพลังงาน การแลกเปลี่ยน

ก๊าซออกซิเจนกับก๊าซคาร ์บอนไดออกไซด์ในถุงลม

โดยผา่นทางเสน้เลอืดฝอยทีบุ่ผนงัเซลล ์  เพือ่เปลีย่นเลอืด

ที่ถูกใช้แล้วหรือเลือดเสียให้เป็นเลือดที่มีก๊าซออกซิเจน

สูงหรือเลือดดี นอกจากนี้ระบบทางเดินหายใจยังมีหน้าที่

ควบคุมปริมาณของก๊าซออกซิเจน และก๊าซคาร์บอนได-

ออกไซด์ในร่างกายให้เหมาะสม ควบคุมสภาวะความเป็น

กรด-ด่างของร่างกายให้อยู่ในภาวะสมดุลโดยทำงานร่วม

กับไต และควบคุมอุณหภูมิของร่างกายโดยทำหน้าที่ใน

การระบายความร้อนออกจากร่างกายทางไอน้ำที่ระเหย

ออกมาพร้อมกับลมหายใจออก  ดังนั้นถ้าหากระบบทาง

เดินหายใจถูกทำลายไปอาจจะส่งผลต่อการทำงานของ

อวยัวะอืน่ ๆ ได้(1)

โครงสร้างการหายใจของมนุษย์ประกอบด้วย

ทางเดินอากาศ ถุงลมปอด และเส้นเลือดที่นำเลือดมา

แลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(2)

ส่วนประกอบของการหายใจทั้ง 3 ส่วน มีหน้าที่ทำงาน

ร่วมกันเพื่อให้เกิดการหายใจที่มีประสิทธิภาพ  อีกทั้ง

กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญต่อการ

หายใจของมนุษย์เช่นกัน ได้แก่ กล้ามเนื ้อหายใจเข้า

(inspiratory muscle) เชน่ กล้ามเนือ้กระบงัลม กลา้มเนือ้

ระหว่างซี่โครงชั้นนอก และกล้ามเนื้อช่วยในการหายใจ

อ่ืน ๆ  เป็นกลุ่มกล้ามเน้ือท่ีหดตัวเพ่ือช่วยในการเพ่ิมปริมาตร

ช่องอก กล้ามเนื้อหายใจออก (expiratory muscle) เช่น

กล้ามเนือ้ระหวา่งซ่ีโครงชัน้ใน กล้ามเนือ้ oblique external

abdominal กล้ามเนื ้อ transverse abdominis และ

กล้ามเนื้อ rectus abdominis เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่ทำให้

เพิ่มความดันในช่องท้องให้เกิดการไหลออกของอากาศ(1)

การถูกบีบร ัดหร ือจำกัดการเคลื ่อนไหวของ

ทรวงอกเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น

ภาวะกระดูกสันหลังคด (scoliosis) เป็นภาวะที่มีความ

ผิดปกติของกระดูกสันหลังทําให้เกิดผลกระทบต่อระบบ

ทางเดนิหายใจ หัวใจและหลอดเลอืดได ้  โดยการมกีระดกู

สันหลงัคดมผีลตอ่การทาํงานของปอด เนื่องจากการคดงอ

ของกระดูกสันหลัง ทําให้เกิดการการแคบลงของผนัง

ทรวงอก  จึงต้องใช้แรงในการหายใจเพิ่มขึ้น โดยจะมีผล

ทำให้ปริมาตรในการหายใจเข้า-ออกลดลง(3)

นอกจากนี้การสวมใส่เสื ้อผ้าที่รัดรูปติดต่อกัน

เป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เกิดการบีบรัดทรวงอกซึ่ง

การบีบรัดทรวงอกส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงาน

ของปอดลดลง โดยสามารถวัดได้จากค่าการระบายลม

ที่หายใจเข้า-ออกจากปอดลดลงจากค่าปกติ เช่น ค่า

slow vital capacity (SVC), ค่า forced vital capacity

(FVC)(4) และ ค่า tidal volume (TV)   ซ่ึงไดจ้ากการทดสอบ

สมรรถภาพปอด และการขยายตัวของทรวงอกที่ลดลง

จากค่าการขยายตัวของทรวงอกปกติ  และเนื่องจากใน

ปัจจุบันนิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่มีค่านิยมเกี ่ยวกับการ

แต่งกายชุดนิสิตโดยเลือกใส่เสื้อที่มีขนาดเล็กจนเกินไป

ซึ ่งไม่เหมาะสมต่อสรีระร่างกายของตนเองอาจทำให้

สมรรถภาพปอดและการขยายตัวของทรวงอกลดลงได้

ด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทำการศึกษาเปรียบ

เทียบสมรรถภาพปอดของนิสิตหญิง ระหว่างนิสิตที่ไม่ใส่

เส้ือนิสิตรัดรูปกับนิสิตท่ีใส่เส้ือนิสิตรัดรูปว่าจะมีสมรรถภาพ

ปอดและการขยายตัวของทรวงอกที่แตกต่างกันหรือไม่

วิธีการศึกษา

กลุ่มตัวอย่าง

นิสิตหญิงมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 30 คน
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แบ่งเปน็ 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 นิสิตหญิงที่ไม่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป ชั้นปีที่

4 จำนวน 15 คน

กลุ่มที่ 2 นิสิตหญิงที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป ชั้นปีที่ 4

จำนวน 15 คน

โดยนิสิตหญิงทั้ง 2 กลุ่ม ได้มาจากการคัดเลือก

อาสาสมัคร โดยใช้วิธีการวัดขนาดรอบอกของอาสาสมัคร

เทียบกับขนาดรอบอกของเสื้อนิสิตของอาสาสมัคร โดยมี

วิธีการวดั และแปลผลเพือ่นำมาเขา้กลุม่ตวัอยา่งดงันี้

1. วัดขนาดรอบอกของอาสาสมัคร โดยให้อาสา

สมัครยืนตรง ผู้วัดใช้สายวัดโอบรอบอกของอาสาสมัคร

ในระดับ nipple โดยให้สายวัดขนานกับพื้น(5) บันทึกผล

และนำสตกิเกอรม์าตดิตรงตำแหนง่ nipple เพือ่ใช้เปน็จดุ

อ้างอิงในการวัดขนาดของเสื้อนิสิต

2. วัดขนาดของเสื้อนิสิต โดยให้อาสาสมัครถอด

เสื ้อนิสิตที ่สวมอยู่เพื ่อทำการวัดขนาดรอบอกของเสื ้อ

โดยวดัตรงระดบัทีมี่สตกิเกอรต์ดิไวใ้นขอ้ที ่1 บันทกึผล

3. นำค่าที่ได้จากการวัดในข้อที่ 2 มาลบด้วยค่า

ที่ได้จากการวัดในข้อที่ 1 ผลลัพธ์ที ่ได้ ถ้าน้อยกว่า 5

เซนตเิมตรลงมา ถอืวา่เปน็เสือ้ทีรั่ดรปู และผลลพัธท์ีไ่ดถ้า้

มากกว่า 5 เซนติเมตรขึ้นไป ถือว่าเป็นเสื ้อที ่ไม่รัดรูป

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั

1. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดสมรรถภาพปอด

2. เคร ื ่องมือที ่ใช ้ในการวัดการขยายตัวของ

ทรวงอก

การเก็บรวบรวมข้อมูล

วิธีการทดสอบสมรรถภาพปอด โดยใช้เคร่ืองสไปโรมิเตอร์(6)

1. ให้ผู้ถูกทดสอบเปลี่ยนใส่เสื้อที่ผู้วิจัยจัดเตรียม

ไว้ให้ (รูปท่ี 3)

2. ผู้วิจัยอธบิายและสาธติวธีิการทดสอบ

วิธวัีดคา่ SVC

ข้ันตอน 1 นัง่ตวัตรงและหนา้ตรง เทา้ทัง้สองขา้ง

วางราบกับพื้น

ข้ันตอน 2 หนบีจมูกดว้ย nose clip

ข้ันตอน 3 อม mouthpiece และปดิปากใหแ้นน่

ขั้นตอน 4 หายใจปกติ ตามด้วยหายใจเข้าเต็ม

ท่ี และหายใจออกอยา่งชา้ ๆ จนหมด

วิธวัีดคา่ FVC

ข้ันตอน 1-3 เหมอืนวธีิการวดัคา่ SVC

ขั้นตอน 4 หายใจปกติ ตามด้วยหายใจเข้าเต็ม

ท่ี และหายใจออกใหเ้ร็วและแรงเตม็ท่ีจนหมด

3. ผู้วิจัยบันทึกค่าสมรรถภาพปอดที่ได้ประกอบ

ด้วย SVC, FVC และ TV

วิธกีารวดัการขยายตวัของทรวงอก โดยใชส้ายวดั(7,8)

1. ให้ผู้ถูกทดสอบเปลี่ยนใส่เสื้อที่ผู้วิจัยจัดเตรียม

ไว้ให้ (รูปท่ี 4)

2. ใหผู้้ถกูทดสอบยนืตวัตรงเอามอืวางไวท้ีส่ะโพก

คาดสายวัดรอบอกโดยผ่านตำแหน่ง xiphoid process

แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

รูปที ่1. การวดัขนาดรอบอก รูปที ่2. การวดัขนาดของเสือ้นิสิต
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ขั ้นตอน 1 ให้ผู ้ถูกทดสอบหายใจเข้าเต็มที ่

จดบนัทกึคา่ไว้

ขั้นตอน 2 ให้ผู ้ถูกทดสอบหายใจออกเต็มที่

จดบนัทกึคา่ไว้

ข้ันตอน 3 ทำการวดั 3 ครัง้ ใช้คา่ทีม่ากทีสุ่ดของ

ค่าความแตกต่างระหว่างค่าการหายใจเข้าเต็มที่กับค่า

การหายใจออกเต็มที่ ซึ่งค่าการขยายตัวของทรวงอกใน

คนปกต ิจะมีค่า 2 - 4 น้ิว (5 - 7 เซนตเิมตร)

การวิเคราะห์ทางสถิติ

1. ใช้การทดสอบการกระจายตัวของข้อมูล

(Shapiro-Wilk test) เพือ่ทดสอบการกระจายตวัของขอ้มูล

กรณี กลุ่มตัวอย่างน้อยกว่า 50 โดยกำหนดระดับความมี

นัยสำคญัทางสถติิท่ี p <0.05

2. ใช้การทดสอบสมมตฐิานกรณีท่ีประชากร 2 ชุด

เป็นอิสระตอ่กัน (T-tests Independent) เพือ่เปรียบเทยีบ

ข้อมูลทางกายภาพ โดยกำหนดระดบัความมีนัยสำคัญทาง

สถติทิี ่p <0.05

3. ใช้การทดสอบสมมตฐิานกรณีท่ีประชากร 2 ชุด

เป็นอิสระตอ่กัน (T-tests Independent) เพือ่เปรียบเทยีบ

สมรรถภาพปอด โดยกำหนดระดับความมีนัยสำคัญทาง

สถติทิี่ p <0.05

4. ใช้การทดสอบสมมตฐิานกรณีท่ีประชากร 2 ชุด

เป็นอิสระตอ่กัน (T-tests Independent) เพือ่เปรียบเทยีบ

การขยายตัวของทรวงอก โดยกำหนดระดับความมีนัย

สำคญัทางสถติทิี ่p <0.05

ผลการศึกษา

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบสมรรถภาพ

ปอด และการเปรียบเทียบการขยายตัวของทรวงอก ของ

นิสิตหญิงมหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างนิสิตที่ไม่ใส่เสื้อ

นิสิตรัดรูปกับนิสิตที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป จากการคัดเลือก

อาสาสมคัรนสิิตหญงิมหาวทิยาลยันเรศวร จำนวน 30 คน

แบ่งเป็น 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตที่ไม่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป

ชั้นปีที่ 4 จำนวน 15 คน และนิสิตที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป

ชั ้นปีที ่ 4 จำนวน 15 คน โดยใช้เครื ่องสไปโรมิเตอร์

(spirometer) และสายวัดเป็นเครื ่องมือในการทำวิจัย

โดยใช้ Shapiro-Wilk test ทดสอบการกระจายตัวของ

ขอ้มูลของกลุม่ตวัอยา่ง พบวา่มกีารกระจายตวัปกติ

จากตารางท่ี 1 พบว่ากลุ่มท่ี 1 (นิสิตท่ีไม่ใส่เส้ือนิสิต

รัดรูป) และกลุ่มที่ 2 (นิสิตที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป) มีข้อมูล

ทางกายภาพคือ อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก และดัชนีมวลกาย

ไม่แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05

จากตารางที ่2 เม่ือทดสอบความแตกตา่งระหวา่ง

ค่าเฉลี่ยพบว่ากลุ่มที่ 1 (นิสิตที่ไม่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป) มีค่า

เฉลี่ย chest expansion, TV, SVC และ FVC สูงกว่า

ค่าเฉล่ียกลุ่มท่ี 2 (นิสิตท่ีใส่เส้ือนิสิตรัดรูป) อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05

รูปที่ 3. การวดัคา่ SVC และ FVC รูปที ่4. การวดัการขยายตวัของทรวงอก
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ซึ่งจากข้อมูลในตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มที่ 1 นิสิต

หญิงที่ไม่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป มีค่าการขยายตัวของทรวงอก

(chest expansion) ค่าปริมาตรของอากาศที่ใช้ในการ

หายใจเข้าและออกแต่ละครั้ง (TV) ค่าปริมาตรสูงสุดของ

ลมหายใจที่ถูกขับออกอย่างช้า ๆ จนสุดจากตำแหน่งที่

หายใจเข้าเต็มที่ (SVC) และค่าปริมาตรสูงสุดของอากาศ

ท่ีหายใจออกอย่างเร็วแรงเต็มท่ีจนสุดจากตำแหนง่ท่ีหายใจ

เข้าเต็มที่ (FVC) สูงกว่ากลุ่มที่ 2 นิสิตหญิงที่ใส่เสื้อนิสิต

รัดรปูอยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05

วิจารณแ์ละสรปุ

จากการศึกษาการเปรียบเทียบสมรรถภาพปอด

ของนิสิตหญิงมหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างนิสิตที่ไม่ใส่

เสือ้นสิิตรดัรปูกบันสิิตทีใ่ส่เสือ้นสิิตรปู กลุม่ตวัอยา่งละ 15

คน เกบ็ขอ้มูลโดยการวดัสมรรถภาพปอดและการขยายตวั

ของทรวงอกจากคา่ดังต่อไปน้ี  ค่าการขยายตวัของทรวงอก

(chest expansion) ค่าปริมาตรของอากาศที่ใช้ในการ

หายใจเข้าและออกแต่ละครั้ง (TV) ค่าปริมาตรสูงสุดของ

ลมหายใจที่ถูกขับออกอย่างช้า ๆ จนสุดจากตำแหน่งที่

หายใจเข้าเต็มที่ (SVC) ค่าปริมาตรสูงสุดของอากาศที่

หายใจออกอย่างเร็วแรงเต็มที่จนสุดจากตำแหน่งที่หายใจ

เขา้เตม็ที ่ (FVC) แลว้นำคา่ทีไ่ด้มาเปรยีบเทยีบกนั 2 กลุ่ม

ระหว่างกลุ่มนิสิตที่ไม่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปและกลุ่มนิสิตที่ใส่

เสื้อนิสิตรัดรูป

ตารางที ่1. แสดงผลการเปรยีบเทยีบขอ้มูลทางกายภาพ ระหวา่งกลุม่ที ่ 1 (นสิิตทีไ่ม่ใส่เสือ้นสิิตรดัรปู)

และกลุม่ที ่2 (นสิิตทีใ่ส่เสือ้นสิิตรดัรปู) โดยกำหนดคา่ระดบันยัสำคญัทางสถติทิี ่p <0.05

ข้อมูลทั่วไป ค่าเฉลีย่ ± ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Mean ± SD) P-value

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2

ส่วนสงู (เซนตเิมตร) 157.80 ± 4.09 159.20 ± 4.64 0.652

น้ำหนัก (กิโลกรัม) 47.53 ± 4.71  48.46 ± 3.85 0.652

ดัชนีมวลกาย 19.18 ± 1.46  19.12 ± 0.88 0.259

(กิโลกรัม/เมตร2)

ตารางที ่2. แสดงข้อมูลค่าการขยายตัวของทรวงอก (chest expansion) ค่าปริมาตรของอากาศที่ใช้

ในการหายใจเข้าและออกแต่ละครั้ง (tidal volume, TV) ร้อยละปริมาตรสูงสุดของ

ลมหายใจที่ถูกขับออกอย่างช้า ๆ จนสุดจากตำแหน่งที่หายใจเข้าเต็มที่ (slow vital

capacity, SVC) และร้อยละปริมาตรสูงสุดของอากาศที่หายใจออกอย่างเร็วแรงเต็มที่จน

สุดจากตำแหนง่ทีห่ายใจเขา้เตม็ที ่(forced vital capacity, FVC)

ข้อมูล คา่เฉลีย่ ± ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Mean ± SD) P-value

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2

chest expansion (cm) 3.48 ± 0.84 2.67 ± 0.80 0.011

tidal volume (ml) 726.66 ± 303.21 512.66 ± 176.28 0.025

slow vital capacity 41.06 ± 6.87 35.66 ± 5.74 0.027

forced vital capacity 51.86 ± 12.05 42.73 ± 9.59 0.029
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จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่ากลุ่มนิสิตที่ใส่เสื้อ

นิสิตรัดรูปมีสมรรถภาพปอดต่ำกว่ากลุ่มนิสิตที่ไม่ใส่เสื้อ

นสิิตรดัรปูอยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ดงันี ้คา่

TV ของกลุ่มนิสิตที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปต่ำกว่ากลุ่มนิสิตที่ไม่

ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป (512.66, 726.66 มิลลิลิตร) ค่า SVC

ของกลุ่มนิสิตท่ีใส่เส้ือนิสิตรัดรูปต่ำกว่ากลุ่มนิสิตท่ีไม่ใส่เส้ือ

นิสิตรัดรูป (35.66, 41.06) และค่า FVC ของกลุ่มนิสิต

ที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปต่ำกว่ากลุ่มนิสิตที่ไม่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป

(42.73, 51.86) ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาการเปรยีบเทียบ

สมรรถภาพปอดของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างผู้ที่ไม่ใส่เสื้อนักศึกษารัดรูปกับ

ผู้ที่ใส่เสื้อนักศึกษารัดรูปพบว่า ค่า FVC ของนักศึกษาที่

ไม่ใส่เสื้อรัดรูปนั้น  มีค่ามากกว่ากลุ่มนักศึกษาที่ใส่เสื้อรัด

รูปเปน็ประจำอยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05(9)

และยงัพบวา่คา่ chest expansion ของกลุม่นสิิต

ที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปต่ำกว่ากลุ่มนิสิตที่ไม่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 (2.67, 3.48

เซนติเมตร)

จากแบบสอบถามที ่คณะผู ้วิจัยจัดทำขึ ้นเพื ่อ

ประกอบการวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ข้อมูลทั่วไป

และขอ้มูลด้านสขุภาพ ซ่ึงกลุม่ตัวอยา่งทัง้ 2 กลุ่ม ให้ข้อมูล

ด้านสุขภาพไม่แตกต่างกันคือ ไม่สูบบุหร่ี ไม่ด่ืมแอลกอฮอล์

ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจและปอด

ออกกำลังกายนาน ๆ ครั้ง ส่วนในหัวข้อคำถามเกี่ยวกับ

ความถี่ในการสวมใส่เสื้อนิสิตขนาดนั้น ๆ บ่งบอกได้ว่า

ทั้งกลุ่มนิสิตที่ไม่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปและกลุ่มนิสิตที่ใส่เสื้อ

นิสิตรัดรูป มากกว่าร้อยละ 80 ใส่เสื้อนิสิตขนาดนั้น ๆ

5 วัน/สัปดาหข้ึ์นไป แสดงใหเ้หน็วา่นสิิตทีใ่ส่เส้ือนิสิตรัดรูป

ซึ่งเป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปเป็นประจำ 5 วัน/

สัปดาห์ขึ้นไป นับจากปีการศึกษาแรกของการเป็นนิสิต

มหาวทิยาลยันเรศวร เม่ือคำนวณระยะเวลาของการใสเ่ส้ือ

นิสิตรัดรูปแล้ว พบว่าการใส่เสื้อนิสิตรัดรูปติดต่อกันเป็น

ประจำ 5 วัน/สัปดาห ์นาน 3 ปี จะทำใหส้มรรถภาพปอด

ลดลง เนื่องจากการถูกจำกัดการเคลื่อนไหวของทรวงอก

โดยการจำก ัดการเคล ื ่อนไหวของทรวงอกจะทำให ้

การขยายตวัของทรวงอกลดลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศกึษา

ของ Hussain และ Pardy(10) เกี ่ยวกับการทำงานของ

กล้ามเนื้อหายใจเข้ากับการถูกจำกัดการเคลื่อนไหวของ

ทรวงอกขณะออกกำลังกายในชายสุขภาพดี พบว่าอาสา

สมัครที่ใส่เครื่องรัดอกขณะออกกำลังกายอย่างหนักมีการ

ขยายตวัของทรวงอกตำ่กวา่อาสาสมคัรท่ีไม่ใส่เคร่ืองรัดอก

อีกทั้งอัตราการหายใจเข้าและความถี่ในการหายใจของ

อาสาสมัครที่ใส่เครื่องรัดอกมีค่าสูงขึ้นด้วย

เมื ่อการขยายตัวของทรวงอกลดลง จึงทำให้

ปริมาตรของอากาศที่ใช้ในการหายใจลดลง จึงส่งผลให้

ประสิทธิภาพการทำงานของปอดลดลงด้วย  ดังจะเห็นได้

จากค่า TV ค่า SVC และค่า FVC ของกลุ่มนิสิตที่ใส่เสื้อ

นิสิตรัดรูปต่ำลง ซึ่งค่าดังกล่าวคือปริมาตรของอากาศ

ที่จุอยู ่ในปอดค่าจะลดต่ำลงได้เมื ่อเนื ้อเยื ่อปอดมีการ

เปลี่ยนแปลง เกิดเป็นพังผืดหรือปอดขยายตัวได้ไม่เต็มที่

ซึ่งการศึกษาของ Windisch(11) เกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยาที่

ทำให้กล้ามเน้ือหายใจอ่อนแรงได้รายงานว่าการท่ีกล้ามเน้ือ

หายใจอ่อนแรงมีผลต่อการหายใจเข้า-ออก

การศึกษาการทำงานของกลา้มเน้ือหายใจภายใต้

แรงดันน้ำในผู้ป่วยกล้ามเนื้อกระบังลมอ่อนแรงและอาสา

สมัครสุขภาพดี โดยทำการทดสอบการทำงานของกลา้มเน้ือ

หายใจในน้ำลึกระดับคอ พบว่าแรงดันของน้ำทำให้เกิด

การจำกัดการเคลื ่อนไหวของทรวงอก ในการทดสอบ

สมรรถภาพปอดพบวา่คา่ SVC และคา่ TV ของกลุม่อาสา

สมัครสุขภาพดีลดลง(12)

การศกึษาสมรรถภาพปอดของผูป่้วย tetraplegic

กับกลุ่มควบคุมสุขภาพดี ภายใต้แรงดันของน้ำลึกระดับ

ไหล่   พบว่าแรงดันของน้ำทำให้เกิดการจำกัดการเคล่ือนไหว

ของทรวงอก ในการทดสอบสมรรถภาพปอดพบว่ากลุ่ม

ควบคมุสุขภาพดมีีคา่ FVC และ SVC ลดลง(13) โดยสาเหตุ

ท่ีทำใหก้ลุ่มควบคมุสุขภาพดมีีค่า SVC ลดลง มีรายงานวา่

เกิดจากปอดถูกจำกัดการเคลื่อนไหวจากแรงดันของน้ำ(14)

การศึกษาผลของการจำกัดการเคลื่อนไหวของ

ทรวงอกต่อสมรรถภาพปอดและการออกกำลังกายใน

อาสาสมคัรชายสขุภาพด ีอาย ุ19 - 35 ปี โดยอาสาสมคัร
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จะถูกจำกัดการขยายตัวของทรวงอกโดยการสวมอุปกรณ์

ที่มีแรงกดรัดบริเวณทรวงอก  พบว่าผลจากการจำกัดการ

ขยายตัวของทรวงอกทำให้ค่า FVC ของอาสาสมัครลดลง

อีกทั้งทำให้ต้องใช้พลังงานในการหายใจมากขึ้น(15)

การศึกษาผลของการจำกัดการเคลื่อนไหวของ

ทรวงอกต่อสมรรถภาพปอดและการออกกำลงักายในอาสา

สมัครชายสขุภาพด ีทีถ่กูจำกดัการเคลือ่นไหวของทรวงอก

โดยใส่อุปกรณ์ไว้ด้านนอกของทรวงอก โดยใส่ซ้ำ ๆ เป็น

ประจำนาน 6 สัปดาห์ พบว่าค่า FVC ของอาสาสมัคร

ลดลง  เนือ่งจากการจำกดัการขยายตวัของทรวงอก  จาก

อุปกรณ์ท่ีสวมใส่ทำใหก้ารหายใจเขา้-ออกและสมรรถภาพ

ปอดลดลงเมื่อผนังทรวงอกด้านนอกมีแรงมากระทำ(16)

การศึกษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจใน

ผู้ป่วย neuromuscular disorders ท่ีมีภาวะกระดกูสันหลงั

คดเทียบกับกลุ ่มอาสาสมัครสุขภาพดี โดยทำการวัด

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจ เข้า-ออก และวัดค่า

FVC พบว่าผู้ป่วย neuromuscular disorders ที่มีภาวะ

กระดกูสนัหลงัคดนัน้ มีความแขง็แรงของกลา้มเนือ้หายใจ

เข้า-ออกลดลง  เมื่อเทียบกับกลุ่มอาสาสมัครสุขภาพดี

เน่ืองจากมีการจำกัดการขยายตัวของปอดจากภาวะกระดกู

สันหลังคด(17) และการศึกษาถึงสมรรภภาพปอดในเด็ก

ที่มีภาวะกระดูกสันหลังคดรุนแรงพบว่ามีค่า FVC ลดลง

ด้วย(18)

สรุปได้ว่าการใส่เสื้อนิสิตรัดรูปจะทำให้เกิดการ

จำกัดการขยายตัวทรวงอก ทำให้ค่า chest expansion

ค่า TV ค่า SVC และคา่ FVC ลดลง

ข้อจำกัดของงานวิจ ัยนี ้ค ือในการทดลองใช้

กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดเล็ก (n = 15) หากจะนำงานวิจัย

ครั้งนี้ไปศึกษาต่อควรเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น

และศึกษาเพิ่มในกลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างของชั้นปี

เพ่ือเปรียบเทียบผลของการใส่เส้ือนิสิตรัดรูปกับระยะเวลาใน

การใส่รวมถึงศึกษาการขยายตัวของทรวงอกในระดับอื่น
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